
van de samenwerkende parochies in 
Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort 

en de Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt

december 2022 - maart 2023
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KERSTSTALLEN

In de Bavo-kathedraal 

en de Agathakerk 

is een kerststallen-

tentoonstelling te 

zien, zie voor meer 

informatie de Bavo- en 

Agatha-pagina’s.

KERST OP KATHEDRAAL TV

Het liefst ontmoeten wij u natuurlijk met Kerst en door het jaar heen tijdens de 

vieringen in één van onze kerken. Voor wie dat niet mogelijk is biedt Kathedraal 

TV nu al twee jaar een mooie uitkomst om vanuit huis deel te nemen aan de 

vieringen. In de Kersttijd worden extra vieringen gestreamd:

• 23 december 20.00 uur Festival of nine Lessons and Carols (door NHNieuws)

•  24 december 20.00 uur Kerstnachtmis

•  25 december 11.00 uur Kerstmis (ook op uw TV te zien, via NPO2)

De uitzendingen zijn te volgen via www.Kathedraaltv.nl of via het YouTube-

kanaal KathedraalTV.

24 DECEMBER, KERSTAVOND

 Overveen 17.00 uur kapelaan N. Beemster, 

kerstverhaal voor kinderen

  20.00 uur kapelaan T. Warnaar 

 Zandvoort 22.00 uur pastor D. Duijves

 Joseph 12.00 uur kannunik A. Hendriks,  

vigilie van Kerstmis

  19.30 uur kannunik A. Hendriks, 

gezinsviering met kerstspel

  22.00 uur kannunik A. Hendriks 

 Schalkwijk 18.30 uur diaken G.J. v.d. Wal, 

gezinsviering 

  21.00 uur kapelaan N. Beemster

 Bavo 17.00 uur kapelaan T. Warnaar,  

viering voor kinderen

  20.00 uur mgr. J. Hendriks 

  22.30 uur mgr. J. Hendriks 

 Groenmarkt 17.00 uur W. Blüm en A. McDonnell, 

familieviering

25 DECEMBER, EERSTE KERSTDAG

 Overveen 10.00 uur kapelaan N. Beemster

 Aerdenhout  10.00 uur pastor D. Duijves

 Zandvoort 10.00 uur pastoor B. Putter  

 Joseph 10.00 uur kannunik A. Hendriks 

 Schalkwijk 10.00 uur kapelaan T. warnaar

 Bavo 11.00 uur mgr. J. Hendriks - TV

 Groenmarkt 10.30 uur pastor B. v. Oploo 

26 DECEMBER, TWEEDE KERSTDAG

 Joseph 10.00 uur kannunik A. Hendriks 

 Bavo 10.00 uur kapelaan T. Warnaar

   

31 DECEMBER, OUDJAAR

 Zandvoort 17.00 uur pastoor B. Putter

 Joseph 12.00 uur kannunik A. Hendriks

 Bavo 19.00 uur kapelaan T. Warnaar

 Groenmarkt 12.30 uur diaken R. Mascini

1 JANUARI, NIEUWJAAR

 Overveen  11.00 uur kapelaan N. Beemster

 Joseph  10.00 uur kannunik A. Hendriks 

  13.00 uur kannunik A. Hendriks

 Bavo  10.00 uur kapelaan T. Warnaar

AVOND VAN BARMHARTIGHEID 

Woensdag 21 december, aanvang 19.00 uur in de 

Bavokathedraal, meer info zie Bavo pagina's

FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS 

Op zondag 23 december vind dit Festival door de 

Bavocantorij plaats, aanvang 20.00 uur. Toegang 

vrij,  na afloop is een deurcollecte.

Rechtstreekse uitzending via NH Nieuws.

VIERINGEN TUSSEN KERST EN OUD EN NIEUW
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Winter  
Als ik dit schrijf ben ik in Rome, waar ik in de tweede week van november 
aanwezig mag zijn bij het ‘ad limina-bezoek’ van de bisschoppen. De 
winter lijkt hier ver weg, met de terrasjes opgesteld op de straten voor 
de vele toeristen die in november door de stad trekken, en de St. Pieter 
badend in een warme herfstzon. Het ‘ad limina’ is het vijfjaarlijkse 
bezoek dat de bisschoppen van elk land brengen aan de paus en zijn 
medewerkers, al kunnen er in de praktijk meer jaren voorbijgaan. Zo 
was de laatste keer dat de Nederlandse bisschoppen voor een ad limina 
in Rome waren in 2013, mede natuurlijk als gevolg van corona. De 
term ‘ad limina’ duidt de oorsprong van de bezoeken aan: namelijk de 
bedevaart naar de graven van de apostelen, natuurlijk Petrus en Paulus, 
waarbij het Latijnse woord ‘limina’ het meervoud is van ‘limen’, wat 
‘drempel’ betekent. En met die ‘drempel’ werd in de Romeinse tijd het 
gehele gebouw van het huis of de tempel aangeduid, dus vandaar deze 
enigszins mysterieuze benaming voor een bezoek aan de paus en zijn 
medewerkers, verbonden met een bedevaart naar de graven van Petrus 
en Paulus.

Anders dan de weersomstandigheden ter plaatse doet het verslag 

van de Nederlandse bisschoppen eerder denken aan de winter. 

U heeft er ongetwijfeld over gelezen of gehoord in de media: de 

aantallen parochianen, pastores, kerkgebouwen maar bijvoorbeeld 

ook eerste communies en vormsels zijn allemaal teruggelopen 

sinds 2013. Bepaald geen opbeurend beeld. En natuurlijk zou ik als 

pastoor graag zeggen dat dit beeld niet geldt voor onze parochies 

van Haarlem&BOAZ, maar u weet natuurlijk beter. We weten allemaal 

dat de Kerk er anders voor staat dan 60, 30 of zelfs 10 jaar geleden. 

Dat contrasteert met de ervaring die iedere bezoeker van Rome mag 

hebben: daar, in het hart van de Rooms-Katholieke Kerk, is die Kerk 

nooit ver weg. Letterlijk natuurlijk omdat bijna iedere straat wel zijn 

eigen kerkgebouw heeft, en in de vele religieuzen en priesters die je op 

straat tegen kunt komen. En die ervaring mag bemoedigen. Het besef 

dat we deel uitmaken van die grote universele kerkgemeenschap met 

die 1,3 miljard gelovigen wereldwijd.

Maar één van de bisschoppen verwoordde ook goed waarom we ons 

nooit terneer mogen laten slaan door het kleiner worden van de Kerk 

in veel landen: uiteindelijk blijft de inhoud altijd bestaan. We hebben 

de boodschap van Christus ontvangen, de ‘blijde boodschap’, het 

evangelie, en we blijven geroepen om dat te leven en verkondigen. Om 

reeds hier in ons leven de echte vreugde te ervaren, en dat ‘koninkrijk 

Gods’ waartoe we geroepen zijn gestalte te geven hier op aarde. Opdat 

zowel wij als de mensen om ons heen een beter leven kunnen leiden. 

Die roeping om dat geloof te leven en te verkondigen verandert voor 

ons nooit.

INHOUD

De missie en visie van onze 
geloofsgemeenschap in Haarlem  
en omstreken 5

Jeugd- en Jongeren  14

Caritas 16

Bloemendaal 18

Nieuws uit parochie Overveen 22

Weekendvieringen  26

Nieuws uit parochie Aerdenhout 28

Nieuws uit parochie Zandvoort 30

Nieuws uit parochie St. Joseph Haarlem 34

Nieuws uit parochie Schalkwijk Haarlem 38

Nieuws uit parochie Bavo Haarlem 42

Nieuws uit parochie Groenmarkt Haarlem 45

Colofon 49

Bij de voorpagina
De kerststal van een voorgaand jaar op het 

St. Pietersplein. Zo vanzelfsprekend en toch 

zo bijzonder. Dat kleine kind in die kribbe 

in Bethlehem zou de beweging in gang 

zetten die zou leiden tot de bouw van die 

imponerende St. Pieter. Paus Franciscus die 

de kerststal bezoekt en ongetwijfeld oog 

heeft voor die tegenstelling: dat arme kind in 

de kribbe en hij als H. Vader en inspirator van 

zoveel christenen. Dat we nooit de oorsprong 

van ons geloof vergeten en dat eenvoudige 

begin. Het gaat om de boodschap van licht 

en vrede!
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Het is eigenlijk een beetje zoals met Kerstmis in de winter. 

In de donkerste dagen is er dat feest met lichtjes, met 

sfeer, met extra mooie vieringen in de kerken, natuurlijk 

ook met familie en gezelligheid. Maar vooral met dat echte 

licht, dat Jezus zelf is. Dat ook wil schijnen in tijden waarin 

het moeilijk is. In de Kerk zoals hierboven geschetst, maar 

ook in de wereld. Ik hoef hier de zorgen niet te herhalen 

waarover we dagelijks door de media geïnformeerd 

worden en we leven natuurlijk mee met al die mensen 

wereldwijd die lijden onder de oorlog in Europa of elders, 

en ook met de mensen in onze eigen omgeving die als 

gevolg daarvan de eindjes niet meer aan elkaar kunnen 

knopen. En we bidden dat ook zij te midden van die 

duisternis met Kerstmis toch iets mogen ervaren van dat 

licht dat Christus voor ons wil zijn. Als bron van hoop, als 

voorbeeld dat ons aanspoort naar elkaar om te zien, als 

degene die ons de weg wijst naar het vervulde leven en 

ons uiteindelijke thuis.

Ook in onze parochies mogen we gelukkig mooie dingen 

zien, zoals met de familiezondagen, de kinderen die zich 

toch weer gaan voorbereiden op de eerste communie of 

het vormsel, de Alphacursussen en nu op veler verzoek de 

Alpha+ als vervolg, en een groep mensen die heel bewust 

katholiek wil worden en daarop nu worden voorbereid 

door kapelaan Teun. U leest over de activiteiten in dit 

Parochieblad of u wordt automatisch op de hoogte 

gehouden over al onze activiteiten als u zich aanmeldt 

voor onze Nieuwsbrief, dat kan via www.rkhaarlem.nl.

 

Het afgelopen half jaar is een groep parochianen met 

enige regelmaat bij elkaar gekomen om samen na te 

denken over de missie en de visie van ons als katholieke 

geloofsgemeenschap van Haarlem&BOAZ. Juist omdat 

we als gelovigen leven in een tijd waarin het niet 

vanzelfsprekend is om gelovig te zijn, en omdat we ook 

als parochies door de nodige veranderingen gaan, leek 

het goed om de aandacht opnieuw te vestigen op waar 

het eigenlijk om zou moeten gaan, bij ons als katholieken 

in Haarlem en omstreken. U leest er meer over op de 

volgende pagina’s!

We gaan op naar Kerstmis, ook dit jaar vieren we weer de 

komst van het kind Jezus, God als mens onder ons. We 

vieren de hoop die het wil geven, en bidden in vertrouwen 

tot hem om hulp voor al de mensen die het moeilijk 

hebben in onze tijd, dichtbij of ver weg. 

En natuurlijk wens ik u mede namens onze medewerkster 

geloofsopbouw Rowy van Dijk, diaken Philip Weijers, 

diaken Gert Jan van der Wal, kapelaan Teun Warnaar, 

kapelaan Nars Beemster en kanunnik Hendriks een Zalig 

Kerstfeest en Gods Zegen over het nieuwe jaar!

pastoor Bart Putter

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF!

Altijd op de hoogte zijn van het laatste 

nieuws en de activiteiten in onze 

parochies? 

Meld u aan voor onze Nieuwsbrief! 

Ga naar www.rkhaarlem.nl: onderaan de 

website kunt u zich aanmelden door uw 

e-mailadres in te vullen.

MARRIAGE COURSE 

Werken aan je huwelijk? Echt even met elkaar in gesprek en 

tijd voor de ander? In deze reeks van zeven avonden ga je met 

z'n tweeën in gesprek naar aanleiding van diverse boeiende 

inleidingen. The Marriage Course vindt online plaats, dus jullie 

kunnen gewoon vanaf je eigen bank of eettafel meedoen. Doe mee 

en versterk jullie relatie! 

Wanneer: 

12 en 26 januari

09 en 23 februari

09, 23 en 30 maart

Tijd: 19.30-21.30 uur

Opgeven via: rvandijk@rkhaarlem.nl 
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De afgelopen jaren is er veel gebeurd in onze parochies. De parochies van Bloemendaal, Overveen, 
Aerdenhout en Zandvoort verenigden zich in 2012 met elkaar in de ‘BOAZ-parochies’. Vanaf eind 
2014 mocht ik daarvan de pastoor zijn. De parochie van Schalkwijk werd al snel door hetzelfde 
pastorale team bediend. De parochie van de Groenmarkt werd in 2015 gefuseerd met die van de 
kathedraal. En in 2018 ontstond ‘Haarlem&BOAZ’, bestaande uit de vier BOAZ-parochies en de 
parochies van de kathedraal en de Groenmarkt, de Joseph en Schalkwijk.

De missie en visie van onze 
geloofsgemeenschap in Haarlem en omstreken

Tegelijkertijd werden moeilijke beslissingen 

genomen: in de kerk van de parochie 

te Aerdenhout vond in 2020 de laatste 

zondagsviering plaats, in de kerk van de 

parochie te Bloemendaal vond op 3 juli van 

dit jaar de laatste zondagsviering plaats, 

de Groenmarktkerk wordt naar verwachting 

binnenkort overgedragen aan Re:connect en 

ook van de kerk te Schalkwijk is de sluiting 

aangekondigd.

Maar tevens werden vele nieuwe initiatieven 

ondernomen. De activiteiten werden 

geconcentreerd bij de Joseph en bij de 

kathedraal. Voor elke leeftijdsgroep zijn 

er bijeenkomsten en er is een veelheid 

aan cursussen. En natuurlijk de nieuwe 

missionaire initiatieven rond de kathedraal, 

waar we als parochies aan deelnemen. En 

zo is er de afgelopen jaren nog veel meer 

gebeurd.

Door al die veranderingen is de 

verleiding groot om als parochies of 

geloofsgemeenschappen vooral bezig 

te zijn met wat gebeurt in de kerk en wat 

allemaal verandert in de parochies. Terwijl 

het ons daar als parochianen natuurlijk niet 

om moet gaan. Het gaat om de beleving 

van ons geloof en de verkondiging daarvan. 

Daarom verheugt het ons dat een groep 

parochianen bij elkaar is gekomen om samen 

een duidelijke missie met bijbehorende visie 

en doelstellingen te formuleren voor onze 

geloofsgemeenschap als geheel. Deze wordt 

in dit Parochieblad gecommuniceerd en we 

zullen er ook in volgende uitgaven nog op 

terugkomen. Ik wens u veel leesplezier, en 

vooral inspiratie!

pastoor Bart Putter, mede namens diaken 

Gert Jan van der Wal, kanunnik Hendriks 

en de kapelaans Teun Warnaar en Nars 

Beemster



  *Een digitale kopie van het rapport kan worden opgevraagd bij Robert Steeg: robertsteeg@hotmail.com.
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OVER DE TOTSTANDKOMING VAN DE VISIE
EN DE VISIEDOELEN

INLEIDING
Deze uitgave van het Parochieblad bevat 

uitgebreide informatie over de toekomstvisie 

voor de katholieke geloofsgemeenschap van 

Haarlem en omgeving. Hieronder kunt u lezen 

hoe die toekomstvisie tot stand gekomen is.

Leesgroep
Begin 2020 heeft een ‘leesgroep’ van diverse 

Haarlem&BOAZ-parochianen onder leiding 

van kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst 

het boek Als God Renoveert - De parochie 

van onderhoud naar bloei van Fr. James 

Mallon gelezen en daarover met elkaar 

gesprekken gevoerd. Het boek gaat over de 

missionaire opdracht van de kerk, leiderschap 

en visie, parochiecultuur en de rol van de 

Heilige Geest bij parochievernieuwing. 

Rapport
Naar aanleiding van de gesprekken heeft 

de leesgroep in juli 2020 een rapport 

gepubliceerd met een samenvatting 

van het boek van Fr. James Mallon, een 

verslag van de besprekingen en diverse 

aanbevelingen voor de vernieuwing van onze 

parochiecultuur*.  Het rapport is gedeeld 

met het pastorale team van Haarlem&BOAZ 

en het parochiebestuur. De belangrijkste 

aanbevelingen uit het rapport gaan over de 

ontwikkeling van een visie voor de toekomst 

van de geloofsgemeenschap, een strategie 

om die visie tot werkelijkheid te maken en 

de oprichting van een ‘stuurgroep’ van de 

priesters, de diaken en leken om dat proces 

te coördineren.

Visiestuurgroep
In oktober 2021 heeft het parochiebestuur 

een ‘visiestuurgroep’ van diverse 

parochianen opgericht met pastoor Putter 

en kapelaan Teun Warnaar aan het hoofd. De 

visiestuurgroep heeft in samenwerking met 

het parochiebestuur en de leesgroep de tekst 

van de visie en de visiedoelen opgesteld. 

Visieontwikkelingsgroep
In mei 2022 heeft de visiestuurgroep de 

visie en de visiedoelen gedeeld met een 

grotere groep vrijwilligers die betrokken 

zijn bij regionale activiteiten, die inmiddels 

de ‘visieontwikkelingsgroep’ wordt 

genoemd. Tijdens een bijeenkomst met de 

visieontwikkelingsgroep zijn de visie en de 

visiedoelen in deelgroepen besproken. De 

input van die deelgroepen is vervolgens 

zoveel mogelijk verwerkt en de definitieve 

tekst is daarna opnieuw gedeeld met de 

leden van de visieontwikkelingsgroep.

Vervolgstappen
In de afgelopen periode hebben de priesters 

en de diaken van de Haarlem&BOAZ-

parochies in hun preken aandacht besteed 

aan de visiedoelen en het belang van 

parochievernieuwing. Nu is eindelijk het 

moment gekomen om de tekst van de visie en 

de visiedoelen te delen met alle parochianen. 

De visiestuurgroep wil de komende periode 

gebruiken om met alle parochianen die 

dat willen in gesprek te gaan over de 

visiedoelen en de verdere opbouw van de 

geloofsgemeenschap. Met dat doel zullen 

in januari en februari diverse bijeenkomsten 

worden georganiseerd. We hopen van harte u 

bij een van die bijeenkomsten te ontmoeten!

de visiestuurgroep
pastoor Bart Putter, kapelaan Teun Warnaar

Mireilis Damsma, Rowy van Dijk

Corine van der Grinten, Jaap van Heusden

Carolien Hoogenboom, Joseph Lai

Robert Steeg
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KATHOLIEKE GELOOFSGEMEENSCHAP 
HAARLEM EN OMSTREKEN

MISSIE, VISIE EN DOELEN

INLEIDING
Met het oog op de toekomst van onze gemeenschap van katholieke gelovigen in Haarlem en 
omstreken hebben we nagedacht over onze missie in en rondom Haarlem en de daarbij behorende 
visie voor de verdere ontwikkeling van die gemeenschap. Die missie en visie worden hieronder 
beschreven. 

MISSIE (WAAROM BESTAAN WE?)
De geloofsgemeenschap helpt mensen te 

groeien in de liefdesband met God en hun 

naasten.

VISIE (WAT IS ONZE DROOM VOOR DE 
TOEKOMST?)
We worden één bestendig bloeiende rooms-

katholieke geloofsgemeenschap. 

DOELEN (WANNEER WORDT DE VISIE 
WERKELIJKHEID?) 
We slagen in onze missie en verwezenlijken 

de visie als we de volgende doelen behalen.

1. De leden van onze geloofsgemeenschap 

blijven groeien in het katholieke geloof en 

leven daarnaar.

2. Onze geloofsgemeenschap is uitnodigend 

naar alle mensen van goede wil en helpt 

wie het wenst tot geloof te komen.

3. De leden van onze geloofsgemeenschap 

leveren een wezenlijke bijdrage aan 

de opbouw van de gemeenschap, 

geloofsverkondiging en liefdadigheid.

4. De leden van de geloofsgemeenschap zijn 

onderling betrokken met waardering voor 

culturele verschillen.

WIJ WILLEN IN GESPREK MET U!

In dit Parochieblad vindt u veel informatie 

over de visie, hoe die al geleefd wordt en hoe 

die nog meer kan worden geleefd. Wij zijn 

benieuwd wat u raakt en enthousiasmeert. 

Daarom gaan wij met u in gesprek! Op 

diverse plekken in de parochie gaan wij 

gesprekbijeenkomsten houden. Bent u er ook 

bij? 

Dinsdag 10 januari 20.00 uur  

Plebanie St. Bavo

Zondag 15 januari kerk Overveen,  

na de viering

Zondag 22 januari St. Joseph in het 

volwassenen-programma van de 

familiezondag

Zondag 12 februari kerk Zandvoort,  

na de viering

Zondag 26 februari kerk Schalkwijk,  

na de viering

U bent van harte welkom; aanmelden is niet 

nodig! Vragen over de bijeenkomsten? Neem 

dan contact op met rvandijk@rkhaarlem.nl .



"
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IN GESPREK
In de afgelopen maand is gesproken met 
parochianen van diverse kerken en over 
activiteiten in onze regio. Het gesprek ging 
over de visie: Wat spreekt hen aan? Welke 
acties zijn al in werking? En waar kunnen wij 
samen nog in groeien? Benieuwd naar hoe de 
visie al leeft en hoe die bij u kan gaan leven? 
Maak dan in dit Parochieblad kennis met: 
Natalia, Tilly, Carolien, Robert en Mireille. 

En maak in volgende Parochiebladen kennis 
met o.a.:

Cor: ‘Visie is altijd nodig en belangrijk, zeker 

in de huidige maatschappij. Visie kan mensen 

dwingen tot nadenken. Het helpt jezelf naar 

verdieping in je geloof en dit kan je uitdragen 

naar andere mensen.’

Maja: ‘Elke zondag wacht die kerk op jou. 

Jezus zelf, in de Heilige communie, als 

eerste. Maar ook de pastoor, de organist, 

de koorleden, de bloemen, maar natuurlijk 

ook de medeparochianen. Zij hebben jouw 

aanwezigheid nodig.’

Ria: ‘De grootste uitdaging ligt in het 

opnemen van de leden van onze 

gemeenschap in het grotere geheel.’

Marieke: ‘Het kan onder begeleiding van een 

priester, maar het hoeft niet altijd. Samen in 

gesprek gaan en antwoord krijgen op vragen 

als: ‘Hoe is dat voor jou?’. Elkaar te leren 

kennen en te delen met elkaar. Die band is 

nodig om gemeenschap te vormen, er voor 

elkaar te zijn, als je elkaar niet ontmoet is er 

geen geloofsgemeenschap.’

In gesprek met Natalia 

door Corine van der Grinten-van der Vlugt

Wie is Natalia Ekaputri? 

Hutting is eigenlijk de naam van mijn man Raymond Hutting en ik 

voel mij ook ontzettend gezegend door God, dat ik mocht trouwen 

met hem en een prachtige 12-jarige zoon heb mogen krijgen. 42 jaar 

geleden ben ik geboren in Indonesië en nu mag ik hier naast mijn 

bezigheden voor mijn gezin ook als tandarts werkzaam zijn en ik voel 

mij ontzettend dankbaar.

Ervaar je God in je leven?

Zeker! In goede tijden en in slechte tijden. Zijn aanwezigheid zie ik 

eigenlijk bij alles wat ik beleef. Zelfs door belevenissen die ik niet heb 

verwacht ervaar ik God. Als we het tenminste willen zien. Ik ervaar God 

eigenlijk elke dag.

Zijn er ook momenten dat je God niet ziet, niet ervaart?

Ja, dan staat meestal je eigen ego in de weg. Wij mensen hebben 

verwachtingen maar wat wij willen is niet altijd wat God wil. In de loop 

van de tijd zie je dat pas. Nu ik ouder word vertrouw ik steeds meer 

op God. God heeft heel veel in mijn geweten gesproken. Hoe wij elke 

situatie dieper kunnen analyseren kan met de wil van God (eigenlijk 

het oog van God). Ik mag mij gelukkig voelen in alle situaties. Geluk 

is offeren, leren van onze mislukkingen, van ons verdriet en elke keer 

vragen wat kan ik beter doen? Hoe kan ik vertrouwen op God?

Kun je iets vertellen over jezelf in relatie met de RK-kerk Haarlem?

Dan moet ik iets vertellen over mijn achtergrond. Ik ben in Indonesië 

gedoopt als baby en ben in een katholiek gezin opgegroeid. Het was 

voor mij niet alleen een religie, maar ook spiritualiteit en die samen 

zijn diepgeworteld in Christus. Dat bij elkaar is ook gemeenschap, dat 

voel ik zo. Waar ik ook ben in de kerk. Dat kan zijn de parochie St. Bavo, 

waar ik in de gelegenheid ben om te helpen als vrijwilliger, dienen 

als vrijwilliger als koster en ook in de Indonesische gemeenschap; mij 

inzetten voor de liturgie, geloofsopbouw en de kinderwoorddienst.

Als je de missie leest wat zegt het je, wat doet het je?

Ik ben het er helemaal mee eens. De liefdesband met God en de 

naaste is belangrijk. De aanwezigheid van God in de naaste moeten 

we zien, mogen we tonen. De gemeenschap is de kerk en dat is niet 

alleen een gebouw. God is aanwezig als er liefde is! Geloof zonder 

daden is niets. Als we goede daden willen uitvoeren moeten we eerst 

Gods liefde ervaren door onze naasten te zien. Als we Gods liefde niet 

ervaren, niet voelen, hoe kunnen wij dan Gods liefde verspreiden naar 

onze naaste? Het is net als met kleur. We weten wat blauw is omdat we 

dat weten, geleerd hebben. We moeten weten, ervaren en voelen wat 

Gods liefde is.
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Hoe kunnen we Gods liefde ervaren?

Dan ga ik naar het evangelie van de vijf broden en de twee vissen 

(Lucas 9: 10-17). De leerlingen vroegen aan Jezus: ‘Wat kunnen wij doen 

om de mensen eten te geven?’ Want er waren maar vijf broden en twee 

vissen. Heel vaak denken we en kijken we naar onze tekortkomingen, 

maar we kijken niet naar wat God ons al gegeven heeft. We denken 

soms ‘ja maar ik heb geen auto, ik heb geen geld om mijn studie te 

gaan doen’. Maar God geeft al veel. Hij heeft mij al mijn gezin gegeven, 

mijn vrienden, mijn gemeenschap waar ik deel van uit mag maken. Van 

wat wij hebben kan God meer maken! God vraagt nooit aan ons, wat 

wij niet hebben.’

Wat hebben we in jouw ogen nodig om de visie (de stip op de 

horizon, de droom voor de toekomst) te bereiken?

Voor mij persoonlijk: ‘de betrokkenheid’ van de gemeenschap. De 

mensen moeten voelen dat ze deel uitmaken van de gemeenschap. 

Ze denken dat ze geen behoefte meer hebben om deel van de 

gemeenschap te zijn. Ze hebben soms het gevoel dat hun mening, hun 

feedback niet serieus genomen wordt. Jongeren zouden meer moeten 

participeren in de gemeenschap, dan bloeit de gemeenschap, maar 

jongeren moeten zich uitgenodigd voelen. Ze mogen meer betrokken 

worden in het organiseren van jongerenactiviteiten.

Wat voor rol zie je praktisch gezien voor jongeren?

‘Nu, bijvoorbeeld: kinderen laten participeren als misdienaar, maar 

ook de misdienaarsorganisatie door jongeren laten uitvoeren, samen 

met senior begeleiders, tieneractiviteiten organiseren en meedoen aan 

bijv. Lifeteen of jongeren lector laten zijn, meer nieuwe gezichten. Dan 

bloeit de gemeenschap op.

We hebben vier visiedoelen één ervan is: ‘De leden van de 

geloofsgemeenschap zijn onderling betrokken met waardering 

voor culturele verschillen'. Hoe zouden we daaraan kunnen werken, 

wat hebben we nodig en misschien specifiek in jouw geval m.b.t. de 

Indonesische gemeenschap?

De cultuur van Indonesië en van Azië is er een van bescheidenheid. We 

zouden hen betrokken kunnen uitnodigen, het is goed om een netwerk 

op te bouwen. Daarbij is een mooi voorbeeld in het bisdom Rotterdam, 

waarbij samengewerkt wordt in één viering. Alle gemeenschappen, 

bijvoorbeeld de Filipijnse, de Indonesische, de Poolse gemeenschap 

en de Nederlandse gemeenschap komen samen in het vieren van 

één H. Mis. Tijdens de offerande kan een kunstwerk of een dans 

aangeboden worden. Na de H. Mis is een gezamenlijk moment 

van koffie/thee drinken met een lunch, waarbij iedereen gerechten 

meebrengt van zijn land. Zo kunnen we elkaar leren kennen en elkaar 

in de parochie introduceren. Mensen moeten zich uitgenodigd voelen, 

dat werkt. Het is fijn als mensen voelen ‘ik word gevraagd’. Als we 

elkaar zo kunnen ontmoeten dan voelen we een verbondenheid 

en een eenheid met elkaar als Wereldkerk. Dat we de Mis missen 

in het Indonesisch (onze moedertaal), en 

daarom een Indonesische mis hebben, 

betekent niet dat we ons buiten sluiten van 

de gemeenschap. We zijn en willen een 

onderdeel zijn van de parochiegemeenschap.
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In gesprek met Tilly 

door Carolien Hoogenboom

Gesprek over doelstelling 3 
‘Wij zijn ook niet met 100 begonnen.’
Tilly Boddaert is het vaste gezicht van de diaconie in Zandvoort.  
De groep waarmee zij zich inzet voor de minderbedeelden in 
Zandvoort wordt nog wel eens met benijdende gezichten aangekeken. 
En terecht, want wat gebeurt daar veel. 

Tilly, hoe is het begonnen dat u zo actief werd voor de 

liefdadigheid?

Ik ben opgeleid tot medisch analiste, maar toen ik naar Zandvoort 

verhuisde duurde het lang om in dat vakgebied aan de slag te 

kunnen. Inmiddels deed ik vrijwilligerswerk in het bejaardenhuis, nu 

woonzorgcentrum, waar ik in gesprek was met een dame die steeds 

zei: ‘Onze lieve Heer, waarom ik? Ik heb toch zo goed geleefd, waarom 

krijg ik dit?’ Ik zag dat er een grote behoefte was aan pastorale 

zorg en heb me laten omscholen om in die behoefte te voorzien. 

Tegelijkertijd was ik actief in het vluchtelingenwerk en hebben we met 

de kerkgenootschappen de organisatie Exodus in het leven geroepen 

om de vluchtelingen te kunnen ondersteunen. Vanuit de r.k.-kerk is 

destijds in 1993 een huis aangekocht om vluchtelingen te huisvesten 

aan de Diaconiehuisstraat. Op een gegeven moment in 1986 ontstond 

een pastoraatsgroep voor de vier pijlers: vieren, dienen, leren en 

opbouwen. Ik werd gevraagd om voor ‘dienen’ in de groep te komen.

En wat doet u nu nog in de parochie?

Afgelopen zondag was het de zondag van de wereld-armendag. 

Toen ik de mededeling daarvoor deed schoot me te binnen dat 

we iets met Sinterklaas zouden kunnen doen voor de Oekraïense 

vluchtelingenkinderen. Er is direct veel geld ingezameld en via mijn 

connecties kwamen we tot het idee om een Sinterklaasmiddag 

te houden. We zullen aan de kinderen cadeautjes uitdelen met 

Sinterklaas erbij. Verder hebben we elk jaar een kerstproject en een 

vakantieproject. We hebben een contactenlijst met 100 adressen via 

het Sociale Wijkteam. Dat betekent dat alle mensen gescreend zijn. 

Mensen die net buiten de voorwaarden voor de Voedselbank vallen 

geven wij een kerstattentie. Dat dit zo makkelijk gaat komt door de 

jaren van vertrouwen opbouwen, de contacten zijn al 25 jaar oud.

Moeten mensen meer aangemoedigd worden om doelstelling 3 te 

realiseren?

In Zandvoort is doelstelling 3 al behaald. Als we rondbrengers nodig 

hebben voor het bezorgen van de kerst- of vakantie-attenties dan 

hebben we met een oproepje al direct een A4 vol met mensen die 

willen helpen. We hebben goede connecties opgebouwd met de 

Voedselbank, de Gemeente, de Speelgoedvijver, de Kringloopwinkel, 

het Sociale Wijkteam en het Jongerenwerk Pluspunt, waardoor er 

veel te realiseren is. In de vakantie betalen 

we het vervoer van de vakantie-uitjes van 

Jongerenwerk Pluspunt en worden door hen 

Loesoe-huiskamerweken georganiseerd om 

jongeren van de straat in de coronatijd en 

vakantietijd op te vangen en bezig te houden. 

Hapjes, lunch en fris nemen wij in die weken 

voor onze rekening.

Hoe kunnen we op het gebied van 

liefdadigheid meer één worden in de regio?

De eerste stap is op de andere plekken een 

vrijwilliger bij de Voedselbank te hebben. 

We hebben destijds de Voedselbank naar 

Zandvoort gehaald. Zo heb je direct goede 

connecties met de Voedselbank. Bouw ook 

connecties met de gemeentes en Sociale 

Wijkteams op. Wij zijn bereid om onze best 

practices te delen en ook draaiboeken voor 

diverse acties kunnen worden gedeeld. Je 

moet enthousiaste mensen zoeken en niet 

te groot beginnen Wij zijn ook niet met 100 

adressen begonnen. We zijn de Voedselbank 

met twee namen begonnen.

‘Ik denk dat het fantastisch is als we de acties 

van Zandvoort met de hele regio zouden 

kunnen doen. Wat zou het mooi zijn als alle 

Oekraïense vluchtelingen in onze regio een 

Sinterklaascadeau zouden krijgen of alle 

mensen die buiten de regelingen van de 

Voedselbank in de regio een kerstattentie 

zouden krijgen. Laten we de handen in één 

slaan.’
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Stel jij vragen over geloof?  
Mireille over de Alphacursus

door Joseph Lai 

Opeens wist ze het, ze moest zich aanmelden voor de 

Alphacursus in de kathedraal. Als antropologe heeft ze al een 

brede interesse en fascinatie ontwikkeld over de diversiteit in de 

wereld van allerlei culturen en geloven. Ze heeft zich ooit eens 

verdiept in het Boeddhisme, maar zag nu haar kans schoon om 

meer te weten te komen over het christelijke geloof. Het was 

niet vanzelfsprekend dat de cursus op haar pad kwam. Via een 

toevallig bezoek aan het heiligdom in Heiloo zag ze een flyer 

liggen over deze cursus in Haarlem! 

Mireille heeft geen religieuze opvoeding gehad en heeft, net als 

veel mensen buiten de kerk, bepaalde vooroordelen over de kerk. 

Je zou kunnen zeggen dat de kerk de afgelopen decennia niet 

altijd positief in het nieuws is gekomen. Zij heeft ondanks dat, toch 

de stoute schoenen aangedaan en de gok gewaagd. En wat blijkt: 

het was haar zeer goed bevallen en ze kwam elke week weer. De 

sfeer was zeer aangenaam en gastvrij. Ze voelde zich meteen als 

een van de anderen, terwijl zij eigenlijk niet eerder zich verbonden 

voelde met de kerk. 

Tijdens de Alphacursus kwamen verschillende onderwerpen aan 

bod die zij in het dagelijks leven niet zo snel besprak: is er toch iets 

meer tussen hemel en aarde? Er waren veel vragen waar zij (nog) 

geen antwoord op wist, maar wel meer over zou willen weten en 

dan ook vooral het katholieke antwoord daarop. 

Daarom is kapelaan Teun Warnaar onlangs gestart met de 

initiatiesacramentencursus voor onder andere de deelnemers van 

de Alphacursus die meer verdieping zochten in het katholicisme. 

Ook hier verbaast Mireille zich dat allen zich daar welkom voelden, 

ondanks de diverse samenstelling van de groep cursisten. 

In haar spirituele zoektocht stelt ze veel vragen en probeert zij 

antwoorden te vinden die aansluiten bij haar belevingswereld. De 

kerk heeft een lange traditie waar ze veel kennis uit kan putten. Het 

is jammer dat deze geloofsschat niet alle mensen bereikt die zich 

daarin zouden willen verdiepen. Mireille geeft de kerk als advies 

mee om meer van zich te laten horen als een warme, diverse en 

open gemeenschap. Ze ziet in het visiedocument daarom een 

bevestiging van de kerk in de praktijk. De grote uitdaging voor 

de kerk nu is hoe wij als liefdevolle gemeenschap aan al die 

passanten van de kathedraal het tegendeel kunnen laten zien. 

Onze kerk zou je kunnen vergelijken met die ogenschijnlijke kille 

kribbe in de kerststal. Maar in feite is het een warm nest van 

waaruit het Licht van Christus op ons allen mag schijnen. 

ZELF EEN ALPHACURSUS VOLGEN

Heeft u ook interesse om een Alphacursus te 

volgen? Dat kan!

De eerste online Alphacursus start op 

17 januari.

De cursus bestaat uit 10 achtereenvolgende 

dinsdagavonden en één zaterdagmiddag. 

Aanmelden en voor vragen:  

alphacursus@rkhaarlem.nl 

Er zal in mei weer een fysieke Alphagroep 

plaatsvinden; meer informatie volgt in een 

volgend Parochieblad. 
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Jong en oud thuis in de huiskring  
met Carolien en Robert

door Rowy van Dijk 

1. Hoe is de pilot met de huiskring ontstaan?

Robert: Voor zijn vertrek kwam kapelaan Johannes van 

Voorst tot Voorst met enige regelmaat bij ons thuis 

eten. Daarbij had hij het vaak over een droom voor onze 

geloofsgemeenschap: dat er kleinere gemeenschappen 

van gelovigen zouden ontstaan waarin die gelovigen 

elkaar zouden ondersteunen bij hun geloof maar ook 

in sociaal opzicht. Dat idee sprak mij erg aan en ook 

diverse andere parochianen met wie kapelaan Johannes 

contact had. Uiteindelijk heeft Corine van der Grinten het 

initiatief genomen om de huiskring op te richten en met 

mij diverse parochianen benaderd. Sommige parochianen 

reageerden meteen enthousiast, anderen moesten nog 

even wennen aan het idee. We zijn in april 2021 voor het 

eerst bij elkaar gekomen.

Carolien: Ik heb in de ‘Als God Renoveert Leesgroep’ heel 

hard geroepen dat ik contact wil met gelovigen van andere 

leeftijdsgroepen dan die van mezelf. Ik vermoed dat 

Robert mij om die reden gevraagd heeft voor de Huiskring.

2. Hoe was die eerste bijeenkomst?

Robert: We hebben het onder meer over praktische zaken 

gehad, zoals de structuur. De structuur is dat we elke keer 

bij iemand anders thuis bijeenkomen, een keer in de drie 

weken, en dat een van de deelnemers de bijeenkomst 

inhoudelijk voorbereidt. Het inhoudelijk deel kan betrekking 

hebben op een Bijbeltekst, overwegingen uit een encycliek, 

onderdelen van de catechismus, etc. 

Carolien: Daarnaast delen we getuigenissen en we bidden 

voor elkaar. We sluiten altijd af met dezelfde drie vragen: 

Waar heb je God in de afgelopen periode ontmoet? Waar 

wil je God brengen (waar kunnen mensen Gods hulp 

gebruiken)? Waar wil je voor bidden? We proberen in elke 

periode na een huiskringavond daadwerkelijk voor die zaken 

te bidden waar de kringgenoten aandacht voor vragen. 

3. Hoe gaat het nu met de Huiskring?

Robert: Bij de ene bijeenkomst ligt het accent wat meer 

op de inhoud, bij de andere wat meer op het delen van 

ervaringen en getuigenissen. Die afwisseling voelt heel 

natuurlijk. Er zijn enkele oorspronkelijke deelnemers 

afgehaakt en daarvoor zijn nieuwe deelnemers in de 

plaats gekomen. 

Carolien: Het is een heel diverse groep, met parochianen 

van verschillende leeftijden die elk op een unieke manier 

het geloof beleven. De uitwisseling van die unieke 

beleving vind ik heel inspirerend. 

4. Wat is jullie verwachting of wens voor de toekomst?

Carolien.: Dat er meerdere huiskringen naast elkaar zullen 

bestaan, met gelovigen uit alle Haarlem&BOAZ-parochies. 

Robert: Dat steeds meer parochianen naast de H. Mis en 

andere (liturgische) activiteiten positieve ervaringen zullen 

opdoen met geloof beleven buiten het kerkgebouw, 

maar in gemeenschap met medegelovigen en dat dit 

zal bijdragen aan de verdere opbouw van de katholieke 

geloofsgemeenschap in Haarlem en omgeving.

HUISKRING 
Samen met een aantal medeparochianen zijn we 

vorig jaar een huiskring gestart. Op vaste avonden 

kwamen we bij elkaar thuis om aan de hand van een 

vraag of tekst over ons geloof te praten, ervaringen 

uit te wisselen en samen te bidden. Alles in een sfeer 

van vertrouwen en respect. Na elke avond ging ieder 

geïnspireerd en bemoedigd weer huiswaarts.

Uit reacties om ons heen merkten we dat meer 

mensen belangstelling hebben om aan de huiskring 

deel te nemen. Daarom is het nu tijd om onze groep 

op te splitsen en samen met anderen de huiskring 

voort te zetten om zo kleine kringen van geloof 

te vormen die handen en voeten geven aan onze 

geloofsgemeenschap. Mireilis Damsma en Carolien 

Hoogenboom en Rutger en Corine van der Grinten 

zullen vanaf november twee aan twee de nieuwe 

huiskringen begeleiden. De bijeenkomsten zullen om 

de week op een nog nader te bepalen doordeweekse 

avond plaatsvinden. Kapelaan Teun Warnaar en 

Marie-Claire Pedrotti begeleiden inmiddels een 

huiskring op de zaterdagochtend.

Voor wie is de huiskring bedoeld? Voor jong en oud 

(vanaf 18 jaar), voor eenieder van goede wil op weg 

naar geloof of voor diegene die al een poosje met God 

onderweg is. Denk je nu: ‘Hé, dat is misschien wel iets 

voor mij?’ Voor vragen over de huiskring kunt u terecht 

bij: Corine van der Grinten: cvdgrintenvlugt@gmail.com 
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Uit de lezing van Leo Fijen:

Leven met hoop  
en perspectief
In de dagen van crisis en inflatie tien tips op weg naar hoop en 
zegen in het leven van ouderen. Zo trekken we lessen uit de 
afgelopen twee jaar van pandemie en geven we meer betekenis 
aan ons leven: door te kiezen voor hoop en perspectief. 
 
Hier komen ze: 
1.  Maak het stil in jezelf. De stilte van de jaren met corona 

mag dan confronterend zijn geweest, de stilte was ook 

verkwikkend. Geen lawaai, geen files, nauwelijks vliegtuigen. 

Alles viel stil. Probeer die stilte opnieuw te verweven in je 

leven. Maak het elke dag stil in je hart. Dan kun je beter jezelf, 

de ander en God horen.

2.  Breng structuur aan in je dag. Maak een dagprogramma, juist 

als je wat ouder bent en in je eentje woont. Organiseer vaste 

momenten in je bestaan. Dan krijgt iedere dag meteen meer 

betekenis.

3.  Sluit vrede met jezelf en je naaste. Maak goed wat je kunt 

helen in je relatie tot je naaste. Morgen kan alles voorbij 

zijn, zo heeft de crisis geleerd. Word vrij in je hart, verzoen je 

met degene die het je moeilijk maakt. Daar wordt de ander 

gelukkiger van en jijzelf rijker.

4.  Schrijf elke dag op wat er in je leven gebeurt. Dan zie je beter 

waar je dankbaar voor kunt zijn. Een dankbaar mens herkent 

eerder het geluk.

5.  Kijk naar Maria en zie hoe zij haar lot aanvaardde in 

nederigheid, mildheid en trouw. Ze leefde voor de ander. 

Zoiets geeft glans aan je leven.

6.  Stuur iedere week een kaart naar iemand die het nodig 

heeft. Vier de ontmoeting als je niet je huis uit kunt, ook door 

je naaste te bellen. Dan sticht je gemeenschap en word je 

gelukkig.

7.  Laat je helen door de schepping. Ga wandelen. En ervaar dat 

alles in je leven lichter wordt door de natuur. Als je niet naar 

buiten kunt, verzorg dan iedere dag je lievelingsplant.

8.  Zing iedere dag een lied dat je dierbaar is. Zo ben je 

verbonden met anderen die ook zingen.

9.  Blijf bidden. Dan geef je jezelf uit handen en ben je meer dan 

ooit verbonden met de ander en met God.

10.  Als je zo probeert te leven, ben je nooit meer eenzaam, 

maar samen met je naaste en met God. Dan leef je met meer 

hoop en perspectief.

Met een extra punt: de nood is zo hoog dat vrijwilligers vanuit 

hun verlangen naar gemeenschapszin en gelovige inspiratie 

er goed aan doen bekenden en vrienden elk weekend weer te 

vragen: kom je zondag ook naar de kerk?

Een geslaagde 
vrijwilligersdag! 
Deze middag voor de vrijwilligers van al onze 

regio-parochies vond plaats op zaterdag 24 

september in de Bavo-kathedraal. Vele vrijwilligers 

ontmoetten elkaar tijdens de lunch met heerlijke 

sandwiches en regelmatig klonk het: ‘Wat leuk 

om jou weer eens te zien’ en ‘Ben jij die van 

die parochie, nu zie ik welk gezicht er bij die 

naam hoort’. Pastoor Bart Putter bedankte alle 

vrijwilligers voor al hun goede werk en inzet in 

onze parochies. Gastspreker Leo Fijen hield een 

lezing ‘Leven met hoop en perspectief’, waarin hij 

10 punten noemde die voor ons allen waardevol 

zijn, zelfs aangevuld met een elfde punt!

Vervolgens kon men de torens beklimmen of een 

tocht over de gewelven en de koepelgalerij maken. 

Daarna was er een gezellig borreluurtje!
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Jeugd- en 
Jongeren 

Kerstpakketten en Oud Hollandse 
spelmiddagen voor Oekraïense 
vluchtelinggezinnen 

Een groep enthousiaste parochianen van de Josephparochie heeft een schitterend initiatief gestart. 
In november en december worden kerstpakketten gemaakt en Oud Hollandse spelmiddagen 
georganiseerd voor Oekraïense gezinnen.

Hoe kunt u een steentje bijdragen?  
Geld inzamelen kan door bijvoorbeeld: een 

benefietborrel met de buren, koekjes bakken 

voor buren en vrienden, flessen inzamelen, 

helpen met thee-  en koffieverkoop voor de 

Josephkerk na de H. Mis op het pleintje. Of 

iets anders creatiefs zoals een heitje voor 

een karweitje. Al het opgehaalde geld kunt 

u doneren via deze QR-code. Wilt u het 

geld liever overmaken? Dan kunt u contact 

opnemen met Elie: elietehage@gmail.com  

Waar kunt u helpen en meedoen? 
Op 3 december werden al de Kerstpakketten 

ingepakt in het St. Josephhuis. 

Op 10 en 17 december is iedereen welkom, 

in het bijzonder de gezinnen van onze 

parochies, voor de Oud Hollandse 

spelmiddagen in de St. Bavokathedraal van 

14.00-17.00 uur. 

Hier kunnen de kinderen (en volwassenen) 

samen met de Oekraïense gezinnen leuke 

spellen spelen, zodat zij even hun zorgen 

mogen vergeten, in contact kunnen komen 

met mensen uit de regio en op een mooie 

middag mogen terugkijken. Kinderen mogen 

natuurlijk al hun vriendjes en vriendinnetjes 

meenemen. Laat even weten met hoeveel 

personen u komt. Wilt u toevallig helpen met 

het begeleiden van de spellen of de koffie en 

thee? Dat zou heel erg gewaardeerd worden. 

Aanmelden kan bij Elie.
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Wereld Jongeren  
Dagen 2023

Ga mee of sponsor een jongere

Slecht één keer in de drie jaar vinden de Wereld Jongeren Dagen plaats, 
het allergrootste katholieke jongerenevenement ter wereld met de paus! 
Nieuwsgierig naar het ontmoeten van 1 miljoen jongeren van over de hele 
wereld? Ga dan mee naar Lissabon van 26 juli tot en met 8 augustus. 

Ben jij benieuwd naar de reis? Kijk dan op www.jongekerk.nl of neem 

contact op met Rowy via rvandijk@rkhaarlem.nl .

Sponsor een jongere
Vele jongeren raken door deze reis geïnspireerd om te groeien in geloof 

en zich in te zetten voor de kerk. Om de jongeren te helpen deze 

geloofsreis te maken zijn in de parochie diverse sponsoracties. Zo kunt 

u heerlijke speciale WJD-wijn kopen.  

Wijnverkoop is aansluitend aan de vieringen:

26 en 27 november: St. Bavo kathedraal

04 december: St. Josephkerk

11 december: Moeder van de verlosserkerk, Schalkwijk

18 december: O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis, Overveen

22 januari: St. Agatha, Zandvoort

Wilt u liever geen wijn, maar wel de jongeren op weg helpen, zodat 

nog meer jongeren uit de parochies de paus en miljoenen andere 

katholieke jongeren kunnen ontmoeten? Neem dan contact op met 

Rowy van Dijk.

Lezenswaardig 

Joepie, het is kerst

Weten jonge kinderen ook waar Kerstmis echt 

voor staat?

In dit kijk-, ontdek- en doeboek leren de 

kinderen spelenderwijs het kerstverhaal 

kennen. Via leuke spelletjes en mooie 

kleurplaten verkennen ze de elementen van 

het verhaal van de geboorte van Jezus.

Om zelf te lezen vanaf 6 jaar of om voor te 

lezen vanaf 4 jaar.

Alleen te bestellen via uitgeverij Adveniat.
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Caritas
Adventsactie – een goede start voor ieder kind 

Zoals gebruikelijk organiseert 

de Adventsactie ook dit jaar de 

Adventsactiecampagne, dit keer over 

een goede start in het leven voor ieder 

kind. Elk jaar overlijden wereldwijd vijf miljoen kinderen onder de 

vijf jaar aan de gevolgen van ondervoeding. Zo’n 150 miljoen jonge 

kinderen lopen een blijvende ontwikkelingsachterstand op. Dankzij 

effectieve hulp zijn al mooie resultaten behaald. De kindersterfte 

verminderde sinds 1990 met veertig procent en het aantal kinderen 

met een groeiachterstand daalde met ruim een kwart.De eerste vijf 

levensjaren van kinderen zijn bepalend voor hun lichamelijke, emo-

tionele en verstandelijke ontwikkeling. Voor een goede start hebben 

ze gezonde voeding nodig, een veilige woonplek, toegang tot 

gezondheidszorg en aandacht voor hun ontwikkeling. Ondanks de 

bereikte resultaten zijn de bedreigingen voor jonge kinderen in grote 

delen van de wereld nog onacceptabel groot. Adventsactie steunt 

dit jaar vier projecten die bijdragen aan de gezonde ontwikkeling 

van jonge kinderen. In Sierra Leone krijgen ouders zaden voor voe-

dingsrijke planten en voorlichting over gezonde voeding. In de DR 

Congo wordt een project gesteund dat straatkinderen een veilige 

plek biedt en ze herenigt met hun familie. Een ziekenhuis in Somalië 

krijgt apparatuur om infectieziekten bij kinderen aan te pakken en 

in El Salvador wordt een project gesteund dat zorgmedewerkers en 

ouders leert jonge kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Help 

de Adventsactie deze projecten te ondersteunen.  

Geef in de collecte of doneer via NL89 INGB 0653 1000 00  

t.n.v. Adventsactie, Den Haag

Collecte voor een Kerstgift voor de Voedselbank

Op 13 november, de Werelddag voor de Armen ingesteld door Paus 
Franciscus, zijn de Haarlemse Caritas-instellingen van start gegaan 
met de actie ‘Helpt de Voedselbank’.
De Haarlemse Voedselbank bestaat dit jaar ruim 15 jaar en is voor 

velen een noodzakelijk goed. De energiecrisis en de oplopende 

inflatie is een extra aansporing om een ruimhartige kerstbijdrage te 

vragen. Het idee om voor deze organisatie uw energiecompensatie 

(deels) weg te schenken willen wij graag onder de aandacht 

brengen. Niet iedereen zal op bovengenoemde datum de 

kerkdienst hebben kunnen bijwonen, daarom vragen wij ieder die 

financieel wil bijdragen alsnog een gift te storten op de gezamenlijke 

rekening van PCI Antonius-Bavo NL 32 RABO  0120897563 o.v.v. 

Kerstgift Voedselbank. Wij verzoeken uw gift voor 25 december over 

te maken. De individuele Caritasinstellingen zullen het totaalbedrag 

verhogen vanuit hun eigen middelen om zo tot een prachtige gift te 

komen. Tot nu toe is € 2.000,- ontvangen, waarvoor veel dank.

Wees Warmhartig

Met de actie ‘Wees Warmhartig’ roepen wij 

eenieder op, die de energiebijdrage van 

€ 190,- (deels) kan missen, om solidair te 

zijn en hun bijdrage te doneren aan lokale 

armoedebestrijding.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

Schuldhulpmaatje Zuid Kennemerland: 
schuldhulpmaatje.nl/locatie/haarlem 

St. Leergeld Haarlem en Zandvoort: 
go-kids.nl/haarlem/opgroeien/

stichting-leergeld-haarlem-en-zandvoort 

Stem in de Stad: stemindestad.nl/steun-stem 

Voedselbank Haarlem:  
voedselbankhaarlem.nl

Speelgoedbank Haarlem:  
www.speelgoedbankhaarlem.nl/club600 

De IPCI’s/ Caritas/Diaconie van 
Haarlem&BOAZ:  
rkhaarlem.nl/contactblokken/caritas 

IPCI Caritas BOAZ: NL 39ABNA 0543772934  

PCI Caritas BOAZ inz. Diaconie 
Agathaparochie Zandvoort:  
NL16ABNA 0115307664

Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk: 
NL22ABNA 0412522152

STEUNAANVRAGEN
Eenieder die niet kan rondkomen in deze 

crissstijd, nodigen wij van harte uit om 

contact op te nemen met leden van hun 

lokale Caritas. Alle warmhartige gesprekken 

worden vertrouwelijk behandeld. 

Caritas Aerdenhout Zandvoort:  
aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl, 

tel: 06-25055850

Caritas Bloemendaal Overveen: 
bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl, 

tel: 06-29501133

Caritas Schalkwijk:  
diaconieschalkwijk@gmail.com,  

tel: 023-5330 528

Meedoen
Als u interesse heeft in deelname aan de 

Caritas-werkgroep bij u in de buurt dan 

nodigen we u uit om zich aan te melden, 

telefonisch of via e-mail.  

Want Caritas doen we samen!
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Wat kan ik zelf doen?
· Zorg voor overzicht (kasboekje) en 

vergeet daarbij de kleine, tussen-
door uitgaven niet (afhaalkoffie, 
broodje voor de lunch).

· Pin wekelijks een vast bedrag en 
probeer daar mee uit te komen.

· Maak een weekplanning voor 
de boodschappen. 

· Doe geen boodschappen met een 
lege maag en kijk goed wat écht 
goedkoper is (A-merken versus 
huismerken bijv.).

· Let op aanbiedingen en 35%-
stickers (winkel vlak voor sluiting, 
wellicht worden er dagverse pro-
ducten goedkoper aangeboden), 
koop niet meer dan je nodig hebt.

· Koop zoveel mogelijk seizoens-
groente. Kook voor twee dagen te-
gelijk (bijvoorbeeld een stamppot) 
en vries de andere helft in of warm 
deze de dag erna op. 

· Hoewel we steeds meer met pin 
betalen, gooi aan het eind van 
de dag muntgeld in een speciale 
spaarpot, die eens per maand of 
half jaar opent en zie het gespaar-
de geld als extraatje.

· Zet apparaten (computer, televisie) 
echt uit.

· Verwarm minder (kamers) en 
korter (niet de hele dag).

· Draag warmere kleding in huis.
· Koop radiatorfolie en tochtstrips 

en informeer naar meer energie-
besparende tips. 

· Sluit je gordijnen in de avond.
· Douche minder, korter en minder 
 warm.
· Zeg vergeten abonnementen op 
 (ook de apps op je telefoon).
· Kijk of studerende kinderen hun 

aanvullende beurs hebben 
aan gevraagd.

Wie kan mij helpen?
· De Gemeente en maatschappelijk 

werk of buurtteams helpen bij het 
zoeken naar structurele oplossin-
gen bij financiële krapte en schul-
den. Denk aan: bijzondere bijstand, 
energietoeslag enz. 

· Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers, 
die de instanties goed kennen en 
met je aan de slag gaan om finan-
cieel op orde te komen. 

· De Voedselbank verstrekt wekelijks 
voedselpakketten. Aanmelding 
gaat via maatschappelijk werk. 

· Stichting Jarige Job levert een 
verjaardagsbox voor je kind als er 
geen geld is om een kinderverjaardag 
te vieren.

· De Parochiële Caritas Instelling 
(iedere parochie heeft een PCI) denkt 
mee en ondersteunt even tueel ook 
financieel. 

Wat kunnen we samen doen?
· Een keer per week samen eten. 

Dat is gezellig, goedkoper en spaart 
verwarming. 

· Plaats buurtkastjes voor houdbaar 
voedsel, maandverband e.d.  Wie over 
heeft, plaatst er iets in. Wie te kort 
komt, pakt er iets uit. Zelf maken of 
bestellen bij stichting SoGoed.

· Een Facebook- of Whatsappgroep 
maken waarop aanbiedingen en re-
cepten gedeeld worden. 

· Denk aan wie in de parochie of de 
buurt je een product kunt geven, die je 
met ‘1 + 1 gratis’ hebt gekocht en zelf 
niet echt nodig hebt en mogelijk kun 
je de kosten delen.

· Vraag eens aan een buurman of 
vriendin of hij of zij het financieel redt. 
Maak het onderwerp bespreekbaar. 
Dat helpt om op tijd oplossingen te 
vinden en stress weg te nemen.

Wat als ik mijn rekening niet 
meer kan betalen?

Het leven wordt steeds duurder. De kosten van energie,  
voedsel en vervoer stijgen fors. We gaan het allemaal merken.  

Wat kun je zelf doen en waar hebben we elkaar nodig? 

 

Als je geldzorgen hebt kan dat, aldus wetenschappelijk onderzoek, leiden tot geldstress 
en sociale en gezondheidsproblemen. Men ervaart vaak  schaamte bij geldzorgen en 
schulden. Toch is het devies: praat over je (financiële) zorgen. Zoek een luisterend oor. 
Zoek hulp en voorkom dat rekeningen en schulden opstapelen. 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/caritas



Bloemendaal
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Diaspora aan het Spaarne …
namens de pastoraatsgroep, Frieda van den Berg

Het valt ons zwaar, deze keer de laatste input 

uit Bloemendaal voor het Parochieblad…  

Onze parochiekerk is – helaas – op 3 juli 

jl. gesloten; geen vieringen meer, geen 

parochiegemeenschap. 

De pastoraatsgroep heeft, samen met 

pastoor Bart Putter, het gehele proces rond 

de kerksluiting voorbereid, tot en met de 

slotviering, in alle openheid naar elkaar en 

naar de parochiegemeenschap. Wij hebben 

dat als zeer positief ervaren. 

Afgezien daarvan is het voor de 

parochiegemeenschap en voor ons een groot 

gevoel van gemis.

Onze parochianen zijn uiteraard van 

harte welkom in de andere kerken van de 

samenwerkende parochies in Overveen, 

Haarlem en Zandvoort. 

Maar het voelt als ‘Diaspora aan het 

Spaarne’….. 

Er zijn in de bijbel talloze verhalen te vinden 

over het ‘weggevoerd worden van huis-

en-haard’, verhalen over zwerverschap, 

pelgrimschap, het volk verbannen, in 

diaspora…     

Het voert voor ons als pastoraatsgroep te 

ver om deze verhalen te interpreteren, daar 

zijn exegeten beter in, maar het verlies van 

onze tempel in Bloemendaal betekent een 

uiteengevallen parochiegemeenschap, de 

verstrooiing van parochianen.  

Het voert ook te ver om dat verlies te 

interpreteren als ‘godgeklaagd’, hoewel 

de noodzaak om kerken te sluiten wel als 

zodanig benoemd kan worden. 

Echter, om niet te lang te jeremiëren… er is 

een uitweg, die van het perspectief, van een 

nieuw begin, zoals in bijbelverhalen wordt 

geschetst. Door alles heen, het besef van 

kwetsbaarheid, tegelijkertijd openstaan 

voor iets nieuws, voor nieuwe verbindingen, 

met mensen in een andere parochie, in een 

andere (geloofs)gemeenschap. God kun je 

overal vinden, in jezelf, in de ander, het is 

Gods wereld. Dat is een troostrijk perspectief. 

‘Omzien in dankbaarheid’ was het thema van 

de slotviering op 3 juli van dit jaar. 

Dat geldt zeker ook voor ons, als 

pastoraatsgroep. 

De pelgrimstocht voor ieder van ons gaat 

verder, met een rugzak vol herinneringen, 

dankbaar voor de kansen die wij als groep 

hebben gekregen om actief te zijn in de 

parochiegemeenschap, om samen kerk te zijn. 

Om te besluiten met een citaat (van de 

Deense denker Kierkegaard):

‘Hopen is het verwachten van de 

mogelijkheid van het goede.’

Die hoop wensen wij u allen toe!
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Contactgroep brengt bezoek 
aan Legénd in Hongarije 
door Marion Takács-van den Aardweg en Pieta Klarenbeek

Na drie jaar hebben wij, leden van de 
Contactgroep, in september weer een 
bezoek gebracht aan het dorpje ten noorden 
van Budapest, waarmee we jarenlange 
vriendschapsbanden hebben.
Door corona was het niet mogelijk om het 

door ons zo geliefde Legénd aan te doen. 

Natuurlijk was er goed contact met de 

kerkmeesteressen en de burgemeester per 

e-mail, maar toch, elkaar in levende lijve zien 

en spreken is zo anders! 

In 1992 is een actie gestart vanuit de H. 

Drie-eenheid kerk om geld in te zamelen 

voor de restauratie van het dak van het 

middeleeuwse kerkje in Legénd. Een 

fietsenrally werd georganiseerd; het werd een 

succes en de start van onze Contactgroep 

Legénd. 

De kerk van de H. Drie-eenheid is gesloten, 

maar wij mogen doorgaan met medewerking 

van ons diocees zodat we, in beperkte mate, 

onze fijne en warme banden met Legénd 

financieel kunnen blijven continueren. 

Ons bezoek
Na een hartelijk ontvangst in het 

gemeentehuis hebben we bijgepraat met 

de kerkmeesteressen en met burgemeester 

Tamas, een jonge enthousiaste man, met hart 

voor zijn dorp, die al veel heeft bereikt. Vol 

trots hebben ze ons het kerkje op de heuvel 

laten zien. Er wordt een nieuw buitenportaal 

gebouwd van 800 jaar oude stenen om de 

voorgevel van de kerk te ondersteunen. De 

voorgevel is scheef gezakt, zodat instorten 

niet was uitgesloten. Er komt een deur, 

vervaardigd door een houtsnijkunstenaar. 

Deze moet nog geplaatst worden; men wacht 

op toestemming van monumentenzorg.

De Winterkapel, in het midden van het dorp, 

heeft rondom een ijzeren hek gekregen en 

grenst nu aan het nog in aanbouw zijnde 

kinderdagverblijf.

 

Onze hulp, vanuit de Contactgroep Legénd, 

richt zich nu vooral op de jeugd en de arme 

oudere mensen, die moeten zien rond te 

komen van een armzalig pensioentje.

Met uw steun kunnen wij  dit mooie werk 

voortzetten. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

BLOEMENDAAL-LEGÉNDI BARÁTI KÖRE 

(Bloemendaal-Legénd Vriendenkring)

                   

Pieta Klarenbeek   reknr: NL70ABNA 0623425769

Marion Takács-van den Aardweg t.n.v. M. Takács-van den Aardweg

Elike Fónad-Mercx  o.v.v. Legénd
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‘Allerzielen in ’t Licht’ 
op de begraafplaats Adelbert 
door Tonneke Gieske- Post

Op 2 november gedenken we wereldwijd onze overledenen, zo ook 
op de begraafplaats Adelbert.  De kapel is dagelijks geopend om 
een kaarsje op te steken, even tot rust te komen te midden van de 
hectiek, om zo maar even te zitten en te genieten van de stilte of 
wat muziek, als rustpunt tijdens een wandeling, een kaarsje voor 
een dierbare ontsteken, wat in het boek schrijven of gewoon niets, 
alleen maar ZIJN.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een groep vrijwilligers, inmiddels 

aangevuld met twee nieuwe gastvrouwen. Mede dankzij hen was 

het ook weer mogelijk om op Allerzielen samen te vieren en te 

gedenken.

’s Morgens was er een viering van woord en gebed, voorgegaan 

door diaken Gert Jan van der Wal, samen met Tonneke Gieske, en 

opgeluisterd met zang en pianospel van Harm Huson en Elena 

Roche. 

Velen van ons waren ontroerd, in het bijzonder door het lied 

‘Kringloop’:

Langzamerhand haalt ons de tijd weer in 

die wij ontliepen toen de tijd begon. 

Het eindigt in de hoge horizon 

bij het begin.

Ik kijk je lieve ogen in, 

jij houdt nog altijd over mij de wacht, 

jij bent mijn zomerzon, mijn winternacht, 

mijn ziel, mijn zin.

Ik heb je lief, maar dat ik je bemin 

is meer dan ik de wijsheid van de tijd, 

in stilte, wellust, warmte, innigheid, 

is wat ik win.

Langzamerhand krijgt zo de tijd een zin, 

de zomer en de winter gaan voorbij. 

In ’t wisselen der seizoenen varen wij 

de hemel in. 

(t. J.W. Schulte Nordholt, m. Fokke de Vries)

Na de viering maakten we een rondgang over de 

begraafplaats om de graven te zegenen; een ieder 

kon een kaars bij zijn of haar dierbare neerzetten.                                                                                                                 

Intussen werd door de gastvrouwen de kapel 

veranderd in een gastvrije ruimte en de geur van 

verse koffie en thee noodde uit om binnen te 

komen. Voor wie wilde was er een luisterend oor 

of we liepen samen mee naar het te bezoeken 

graf en ieder die naar de viering kwam werd 

uitgenodigd een kaars mee te nemen.  

De namen van de overledenen van het afgelopen 

jaar alsmede foto’s van de begraafplaats waren de 

hele dag te zien. Verspreid over de begraafplaats 

waren lantaarns geplaatst en ’s avonds gaven 

al deze lichtjes de begraafplaats een feeërieke 

uitstraling.

Namens het bestuur van de begraafplaats 

Adelbert dank ik alle vrijwilligers die deze dag 

mede mogelijk hebben gemaakt.
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Profetenstemmen
Hoe klinken de profeten van de huidige tijd? Wat zijn de stemmen 

voor morgen die de wijsheid van een ver verleden vandaag hoorbaar 

maken? Het woord ‘profeet’ kan tegenwoordig veel betekenen. Iemand 

heeft een bepaalde uitstraling of een visie waar het in de samenleving 

naartoe moet. Maar profetenstemmen staan in oude bronnen, zoals 

de bijbel, nooit op zichzelf. Hun wijsheid en charisma zijn inspiratie 

en appèl voor andere mensen in hun omgeving, dwars door de 

geschiedenis heen. In dit boek gaat Thomas Quartier, theoloog des 

Vaderlands 2022, in dialoog met schrijvers Jonah Falke, Kristien 

Hemmerechts, Tabitha van Krimpen en Catharinus van den Berg. Ook 

spreekt hij met collega-hoogleraren José Sanders, Jos Joosten, Maria 

van den Muijsenbergh en Han van Krieken van de Radboud Universiteit 

Nijmegen. Hij werkt met illustratoren, fotografen en musici. Het 

resultaat is een uniek ensemble van profetenstemmen, gevoed door 

cultuur, wetenschap en passie! 

LEZENSWAARDIG

Openhaardhout te koop!! 
De ‘Houthakkers van Adelbert’ zijn weer actief geweest! 

Haardhout zorgt in ieder huis en in iedere open haard voor 

extra sfeer en u helpt mee om een bijdrage te leveren aan de 

instandhouding van de mooie kapel op de r.k. begraafplaats 

Adelbert. Haardhout kunt u kopen in netzakken met klein haardhout 

voor € 5,-, per kuub voor € 110,- (of een gedeelte van een kuub). 

Wel zelf komen halen!

Voor bestellingen kunt u contact opnemen met de beheerder:  

dhr. Jan Steffens, telnr: 06-22522860.

OVERLEDEN PAROCHIANEN 

Mevr. L. Heemskerk Schreurs
geb. 04-09-1921 overleden 23-09-2022

Dhr. C.A.A.P. Attevelt
geb. 17-02-1922 overleden 28-10-2022

Dhr. J.J. Marchand
geb. 24-03-1935  overleden 29-10-2022

‘Mogen zij rusten in vrede’

PERSONALIA

Auteur: Thomas Quartier

Uitgever: Adveniat

Prijs: € 19,99



Nieuws uit parochie 
Overveen

Altaarkleed 
met afbeelding van de Ark van 
Noach / Regenboogzaal 

Dit prachtige kleed, gemaakt in 1860 speciaal op maat voor onze 

kerk, werd bewonderd door velen bij de Open Monumentendag. 

Wat een prestatie van mevrouw Wilhelmina Huijsser-Gompertz om 

met een gobelinsteek dit bijbelverhaal te laten zien. Wij vertelden de 

bezoekers iets meer over de opdracht aan Noach en zijn zonen om 

de ark te bouwen en vele dieren te laten overleven in zijn ark. Noach 

betekent troost en hij vond bij de Heer genade. Na 40 dagen en 40 

nachten regen en daarna nog 150 dagen wachten viel de ark eindelijk 

droog op de berg Ararat. God besloot daarna een verbond te sluiten 

met Noach en zijn nakomelingen. Als teken van dit verbond plaatste 

Hij een boog in de wolken en die boog zal het teken zijn van ‘het 

verbond tussen God en de aarde’. ‘Ik drijf de wolken samen boven de 

aarde en in die wolken wordt de boog zichtbaar en dan zal Ik denken 

aan Mijn verbond met jullie.' Tevens sprak God: ‘Van ieder die zijn 

medemens doodt zal Ik genoegdoening eisen.’

Op het kleed ziet u dus ook de vier winden die de wolken samen 

dreven. Mooie namen: de Euros, de Zephirus, de Auster en de Boreas 

(ruwe noorderwind). Bijzonder dat aan de randen van het kleed ook 

de veertien sterrenbeelden zijn afgebeeld.

Nu de boog! De Regenboog in de wolken! Toch na dit verhaal een 

passende verklaring voor de naam van onze Regenboogzaal. Vroeger 

geheten de Alledagskapel. Immers daar werden in de week de 

dagelijkse vieringen georganiseerd en tot voor kort werd er wekelijks 

gebeden door de Biddende Moeders. De ruimte is dus vroeger gewijd 

en de gebeden in deze zaal passen hier nog volledig. Echter, is de 

zaal ook uitermate geschikt om met elkaar na de zondagsviering 

vorming aan de parochiegemeenschap te geven. Met de gastvrijheid 

van Els en Betty wordt dit met de koffie en koek door ieder erg op 

prijs gesteld. 

Tot slot: ziet u in de toekomst een regenboog in de wolken, denk 

dan ook even aan Noach en het gesloten verbond tussen God en de 

aarde.

Cor Kroon
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Met mijn opa kreeg ze zes kinderen. Het gezin was 

financieel niet rijk gezegend en ze zijn tientallen keren 

verhuisd. Altijd reisden de kerstbeeldjes met haar mee 

als misschien wel haar meest kostbare bezit. Ook naar 

Overveen. Daar heeft deze familie Van Wijk na de oorlog 

enkele jaren gewoond naast het latere Marinehospitaal. 

In de jaren na de oorlog was daar een opvangkamp 

voor ‘foute’ Nederlanders. Mijn opa was er bewaker. 

Mijn oma heeft in deze omgeving lange tijd gewerkt als 

huishoudster bij ‘rijke mevrouwen’. Daarnaast deed ze 

thuis naaiwerk voor bedrijven en particulieren. 

Toen ik zes jaar was (in 1967) ging mijn lieve oma met de 

boot via de Holland Amerika Lijn naar Nieuw-Zeeland. Ze 

wilde graag haar dochter en haar gezin bezoeken die daar 

negen jaar eerder naar toe geëmigreerd waren. Hoewel 

haar andere kinderen de reis voor haar wilden betalen, 

stond oma erop de reis helemaal zelf bijeen te sparen 

door heel hard te werken. Het werd zo ongeveer de eerste 

vakantie van haar leven: een zes weken durende cruise 

naar de andere kant van de wereld.

Ze is drie maanden bij mijn tante, oom en hun kinderen 

geweest. Een geweldige tijd!

Mijn vader had aan zijn moeder gevraagd of wij tijdens 

haar verblijf in Nieuw-Zeeland voor één jaar haar 

kerstbeeldjes mochten lenen. Dat vond zij goed.

Op de terugreis kreeg oma op de boot een ernstige 

hersenbloeding. Ze is met de helikopter van boord 

gehaald en naar het ziekenhuis in Jamaica gebracht. Na 

een lang verblijf daar is ze opgehaald door een broer 

van mijn vader. Eenmaal thuis gekomen zei ze: ‘Jullie zijn 

zó zuinig geweest op mijn beeldjes dat jullie ze mogen 

houden.’ De beeldjes werden nu óns meest kostbare bezit 

en ze zijn ook door ons altijd met uiterste zorg behandeld. 

De kerststal opzetten, met de beeldjes van oma, was elk 

jaar weer een heel speciale gebeurtenis.

Mijn oma heeft nog anderhalf jaar thuis kunnen wonen. 

Toen verslechterde haar gezondheid zo erg dat ze 

werd opgenomen in de Janskliniek, tegenover haar 

parochiekerk: de Josephkerk, waar ze voorheen zo trouw 

elke week kwam. 

Vrijwel elke Kerst was oma een dag bij ons. Als ze het huis 

binnengedragen werd door mijn ouders brachten ze haar 

eerst naar haar kerststal in de verduisterde achterkamer. 

Bij de kerstbeeldjes brandden waxinelichtjes en op de 

pick-up speelde de LP met kerstliederen van het koor van 

onze kathedraal. Bij oma (en ons) biggelden de tranen van 

ontroering over de wangen. 

Het favoriete kerstdiner van oma was boerenkool- 

stamppot met worst. Dat was in de Janskliniek niet te 

eten. De verzorging in het verpleegtehuis was erg slecht 

en veelal liefdeloos. Ze heeft er acht jaar (tot haar dood) 

moeten verblijven. En toch was ze altijd dankbaar en blij 

als  je haar bezocht of als ze bij familie was. Ondanks dat 

ze bijna blind en doof was en veel pijn had. Ze klaagde 

nooit! Als ze bij ons was sprak ze niet veel, maar ik zag 

haar stil genieten als we bij haar zaten en gewoon haar 

hand vasthielden. Wij genoten met haar mee. Onze hond  

lag de hele dag op haar voeten.

Mijn oma is mijn grote voorbeeld, ook in haar diepe 

geloof. Tijdens de uitvaart in de Josephkerk zei pastoor 

Beemer: ‘Vandaag nemen we afscheid van een heilige.’ 

Rome weet er nog niet van, maar zo ervaar ik het ook. Als 

een heilige inspireert zij mij. De kerststal van oma is nu, 

na het overlijden van mijn ouders, bij Marian en mij. Zoals 

de communie herinnert aan Jezus en al het goede dat 

Hij deed en alles waarin Hij ons nog steeds inspireert, zo 

doet de kerststal van mijn oma mij denken aan één van de 

meest bijzondere mensen die ik gekend heb. Een groot 

voorbeeld in haar wijsheid, haar geloof en in het geduldig 

dragen van haar lijden. Haar vermogen dankbaar te zijn 

om de kleinste dingen vond ik ook heel inspirerend.

Voor onze dochter Jelanie is de kerststal een heel speciale 

herinnering aan mijn ouders. Zij  mocht elk jaar al vanaf 

heel jonge leeftijd de kerststal samen met hen opzetten. 

Ze hielden erg veel van elkaar.

Deze kerstbeeldengroep geeft de kerst voor ons een extra 

dimensie. 

Zalig Kerstfeest en Vrede en alle goeds!

Eugène van Wijk 

De kerststal van oma
Mijn oma heette Jo van Wijk-Stet. Ze is in 1902 geboren in 
West-Friesland in het dorpje Warmenhuizen. Rond 1910 
heeft ze haar Eerste Heilige Communie gedaan. Als cadeau 
kreeg ze drie beeldjes voor de kerststal: het kindje Jezus, 
Maria en Jozef. Op haar verjaardag, 20 december, kreeg ze 
elk jaar een beeldje erbij. Tot ze alle figuren voor de stal 
bijeen gespaard had: een engel, de herders, de koningen, 
de os, de ezel en wat schaapjes.
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PERSONALIA 

Gedoopt

Drietalige doop: James Khayata
Zaterdag 22 oktober werd Jamie gedoopt 

(geboren op 25-1-2018), zoon van Andreh en 

Christeen, afkomstig uit Syrië. De gezinsleden 

waren geen onbekenden voor kapelaan Nars, 

want Jamies zus, de 12-jarige Laetitia, deed 

twee jaar geleden mee in de voorbereiding 

op de Eerste Heilige Communie. 

De doop werd in het Engels gedaan, want 

voor de ouders is het Nederlands nog te 

moeilijk. Het Engels was echter voor de 

kinderen niet te verstaan, dus maakte 

kapelaan Nars Beemster gebruik van een 

Engels en van een Nederlands boekje. Zo 

bleven ook de kinderen betrokken die goed 

Nederlands kennen. Hij stelde hen vragen, 

die Laetitia goed wist te beantwoorden. 

Op de foto ziet u hoe grote broer George (7 

jaar) nieuwsgierig toekijkt hoe de kapelaan 

wat wijwater over het hoofdje van Jamie 

sprenkelt. En nu komt de derde taal: na 

de doop volgde een processie naar de 

Mariakapel onder begeleiding van Syrische 

gezangen en bij de icoon van Maria werd, na 

de toewijding van Jamie aan onze hemelse 

Moeder, het Wees Gegroet door de ouders 

in het Syrisch gebeden. Al met al weer een 

prachtige ervaring in Overveen! Wij wensen 

de ouders en de kinderen dat zij veel vreugde 

aan het doopsel, aan Jamie en elkaar mogen 

beleven. 

Doopviering Xiomara Evarista en Sola Ilena Lommers 

Op 18 september zijn Xiomara (geboren 10-11-2019) en Sola (geboren 

24-1-2022) gedoopt in aanwezigheid van ouders, opa en oma’s, ooms 

en tantes. We hebben aandacht besteed aan de overleden opa Errol 

Martin, de vader van moeder Esther, en alle dierbaren die er niet bij 

konden zijn. 

De betekenissen van de namen werden uitgebreid door Esther 

beschreven. Xiomara betekent ‘beroemd in de strijd’. Zij werd 

onverwachts met 31 weken geboren en moest knokken voor haar leven. 

Evarista komt van een hele lieve zuster, die de moeder van Esther 

speciaal wil eren. Sola betekent ‘vredig, gewenst”’. Ilena is vernoemd 

naar de oma van Esther. We wensen Xiomara en Sola alle geluk toe 

in hun leven samen met hun ouders en familie en alle mensen die zij 

ontmoeten. 

emeritus diaken Gert Jan van der Wal 

WIJ WENSEN AL ONZE PAROCHIANEN EN VRIJWILLIGERS 
EEN ZALIG KERSTMIS EN EEN GOED 2023!

Hartelijk dank aan allen die onze parochie financieel of door hun 

inzet als vrijwilliger steunden en wij hopen dat u dit in het nieuwe 

jaar wilt blijven doen.

medewerkers parochiebureau Overveen
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Intenties
18 december
Ria Martens-van Stappershoef, 
overleden familie Jünger, Ton Eldering, 
Ben Voorn, Ger Freriks, Truus van der 
Klugt-van Herwaarde, ouders Van der 
Zwan-Willemse, ouders Bos-Wartena, 
levenden en overledenen familie 
Kuttschrütter-Levelt

24 en 25 december
Corry Staal, Jacoba Kemper, Jan 
van der Lem, James William Kal en 
kinderen, Erna Heertje-Kreijmborg, 
Ton Groenendijk, José Speet, Hanny 
Möllmann-van der Vooren, Kees van 
der Neut, Cornelis Kroese

1 januari
Fien van der Voorn-Woerdman, Kees 
van der Voorn, Fien van der Voorn-
Smid, Nel van der Voorn-Vink, Maarten 
van der Voorn, Pieter van der Voorn, 
Gerard Hendrikse, Toine Lemmen, An 
Woerdman, familie Kimman, familie 
De Vos, Jan Babeliowsky, Mieke van 
der Veldt-Eldering, Maria Martens-van 
Stappershoef, Jan van der Lem, Corrie 
Attevelt, Jan Marchand

15 januari
Ton Eldering, Truus van der Klugt-van 
Herwaarde, Helma Neelissen-van Dam, 
pastoor Bert van Schie, Ton en Lenie 
van Wijk, Corrie Attevelt, Jan Marchand

29 januari
pastoor Bert van Schie, Corry Staal, 
Jacoba Kemper

5 februari
Mieke van der Veldt-Eldering, Maria 
Martens-van Stappershoef, Hans 
Babeliowsky, Ton en Lenie van Wijk

19 februari
José van Zwol-Pouleijn, Fien van der 
Voorn-Woerdman, Corry Staal, pastoor 
Gijs Okhuijsen, Helma Neelissen-van 
Dam, Jacoba Kemper

5 maart
Mieke van der Veldt-Eldering, Maria 
Martens-van Stappershoef, Hans 
Babeliowsky, Ton en Lenie van Wijk

19 maart 
Helma Neelissen-van Dam, Corry Staal, 
Jacoba Kemper

Uw misintenties kunt u opgeven via: 
secretariaat.boaz@outlook.com of  
telnr: 023-5277462 of kom langs bij het 
parochiebureau Overveen.  
Minimaal 1 week voor de gewenste 
datum doorgeven. Kosten € 10,- per 
datum.

Overleden
Wilhelmina Adriana Maria 
Neelissen-van Dam, 90 jaar

Zij woonde in verzorgingshuis 

Hildebrand, Haarlem

Johannes Nicolaas Carolus 
Babeliowsky, 96 jaar

Hij woonde in verzorgingshuis 

Nieuw Delftweide, Haarlem

De volgende overledene is 
begraven op: RK Kerkhof Overveen

Allegonda Wilhelmina van Trigt-
Teunissen, 96 jaar

Haar asbus werd bijgezet bij 

de asbus van haar man in de 

urnenmuur.

Dit jaar ontvingen wij bericht dat mevrouw Corry Staal onze parochie heeft 

bedacht in haar testament. Ook mevrouw Jacoba Kemper heeft een legaat 

nagelaten aan onze kerk. Wij zijn hiervoor zeer dankbaar en hebben de 

nabestaanden onze dank laten weten.  Mocht u ook iets willen nalaten aan 

de parochie Overveen? U kunt een legaat laten opnemen in uw testament 

bij een notaris. De parochie is u dankbaar!

PRIESTERSTUDENTEN BEZOEKEN DE OPRICHTER VAN HUN SEMINARIE  
IN DE BISSCHOPPELIJKE GRAFKELDER
Op 7 november brachten 12 jonge priesterstudenten van het Grootseminarie St. 

Willibrord te Heiloo en van het seminarie Redemptoris Mater te Nieuwe Niedorp 

onder leiding van rector Jeroen de Wit, rector Luc Georges en studieprefect Dr. 

José Manuel Tercero Simòn een bezoek aan de Bisschoppelijke grafkelder op 

RK Kerkhof Overveen. Onder gitaarbegeleiding zongen allen het getijdengebed. 

Daarna werd uitgelegd hoe mgr. H.J.A. Bomers, de laatste bisschop die in 1998 

in deze bisschopskelder begraven werd, degene was die het seminarie in het 

bisdom Haarlem-Amsterdam heeft opgericht. Er was namelijk een periode dat 

er in ons bisdom geen priesterstudenten meer waren en er heerste een tijds-

geest waarin ‘men’ vond dat er geen priesteropleiding meer nodig was. Echter, 

die was dus broodnodig. En …. God is trouw! Daarom zijn we dankbaar dat mgr. 

Bomers het seminarie in ere heeft hersteld. Later bleek ook dat mensen het toch 

wel fijn vonden dat er weer een seminarie was (eerst in Vogelenzang, tegen-

woordig in Heiloo).  We zijn verheugd dat in de twee seminaries zoveel jonge 

priesterstudenten zijn. Ook werd een 

tientje van de rozenkrans gebeden. 

Vervolgens bezocht de groep de kerk 

van Overveen en ook daar werd ge-

beden. De middag werd afgesloten 

met koffie en koek en men vertrok in 

het busje van ‘Onze Lieve Vrouw ter 

Nood’ naar de St. Bavo-kathedraal te 

Haarlem voor een H. Mis.

Wilt u informatie over beschikbare graven of de urnenmuur of wilt u een 

keer op woensdag meedoen met onze tuinploeg, bel met Paula van der 

Voorn, telnr. 023-5277462 of mail naar: secretariaat.boaz@outlook.com
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eventuele aangepaste 
tijden staan bij de 

betreffende dag vermeld

Overveen 
10.00 uur

Zandvoort 
10.00 uur 

Schalkwijk      
10.00 uur

Joseph
9.30 en 11.00 uur

Bavo       
10.00 uur 

Groenmarkt       
10.30 uur 

9.30 uur kinderwoorddienst  
muv 4e zondag 

Elke zondag 11.00 Hoogmis 
Elke zaterdag 19.00 uur eucharistieviering

Zondag 18 december kanunnik A. Hendriks  diaken G.J. v.d. Wal
kapelaan T. Warnaar   

familiezondag
pastoor B. Putter      L. Besselink 

VOOR VIERINGEN VAN 24 DECEMBER TOT EN MET 1 JANUARI ZIE BINNENZIJDE VOORBLAD VOOR VIERINGEN VAN 24 DECEMBER TOT EN MET 1 JANUARI ZIE BINNENZIJDE VOORBLAD

Zondag 8 januari pastoor B. Putter kapelaan N. Beemster
kanunnik A. Hendriks     
familiezondag light

kapelaan T. Warnaar 

Zondag 15 januari  kapelaan T. Warnaar diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks
9.30 uur pastoor B. Putter               

11.00 uur oecumenische viering

Zondag 22 januari T. Boddaert pastor D. Duijves
kapelaan N. Beemster                  

kapelaan T. Warnaar familiezondag
mgr. J. Hendriks       

Zondag 29 januari kapelaan N. Beemster diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks  kapelaan T. Warnaar 

Zondag 5 februari kapelaan N. Beemster diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar 
mgr. J. Hendriks        

TV

Zondag 12 februari kapelaan T. Warnaar kapelaan N. Beemster
kanunnik A. Hendriks     
familiezondag light

pastoor B. Putter      

Zondag 19 februari pastoor B. Putter diaken G.J. v.d. Wal
10.00 uur familiezondag Vormsel 

kanunnik A. Hendriks               
kapelaan N. Beemster (1 viering)

kapelaan T. Warnaar 

Woensdag 22 februari 
Aswoensdag

10.30 uur  
kapelaan N. Beemster

19.15 uur pastoor B. Putter
19.00 uur diaken G.J. v.d. Wal                      

kapelaan N. Beemster
9.00 en 19.00 uur                      

kanunnik A. Hendriks 
19.30 uur mgr. J. Hendriks            

kapelaan T. Warnaar 

Zondag 26 februari pastoor B. Putter kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks mgr. J. Hendriks       

Zondag 5 maart kapelaan T. Warnaar diaken G.J. v.d. Wal kanunnik A. Hendriks pastoor B. Putter      

Zondag 12 maart pastor D. Duijves kapelaan N. Beemster
kapelaan T. Warnaar   
familiezondag light

pastoor B. Putter      

Zondag 19 maart pastoor B. Putter pastor D. Duijves kanunnik A. Hendriks kapelaan T. Warnaar 

Zondag 26 maart diaken G.J. v.d. Wal pastoor B. Putter
kapelaan N. Beemster                  

kapelaan T. Warnaar familiezondag
mgr. J. Hendriks       

Weekendvieringen 

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op rkhaarlem.nl/vieringen

Vieringen thuis volgen:
De vieringen in de St. Bavokathedraal te Haarlem kunnen op ma, di, do om 9.00 uur, op vr om 7.30 uur, op wo om 

19.00 uur en op zon om 10.00 uur gevolgd worden via de livestream: www.rkhaarlem.nl, klik op 'Live Stream'. Daar 

kunnen vieringen ook worden teruggekeken.
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Zondag 26 februari pastoor B. Putter kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks mgr. J. Hendriks       
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Weekendvieringen 

DOOR DE WEEK 
St. Josephkerk, Haarlem
09.00 uur ma, wo en vr 
12.00 uur zaterdag, vooraf 
bidden Rozenkrans
09.30 uur 3e zaterdag 
Tridentijnse Mis 
Uitstelling Allerheiligste: 
vrijdag na viering 9.00 uur 
zaterdag van 16.00-17.00 uur

Schalkwijk, Haarlem
Stiltecentrum, kapel
open ma, di, do en vr  
9.30-12.00 uur

Bavo-kathedraal, Haarlem
9.00 uur ma, di en do en  
7.30 uur vrijdag biecht-
gelegenheid voor en na viering
19.00 uur woensdag 
aansluitend aanbidding 
Allerheiligste
12.30 uur 2e zondag 
Indonesische viering 
19.00 uur 1e en 3e zaterdag  
Engelse viering

Groenmarktkerk, Haarlem
voor tijden en plaatsen van 
vieringen kijk op  
www.groenmarktkerk.nl
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Nieuws uit parochie 
Aerdenhout

IN MEMORIAM 

Van LIDA BRAAKHUIS-AARTS werd op 29 september afscheid 

genomen Ze werd 96 jaar oud en was weduwe van Ton Braakhuis. 

Samen kregen ze acht kinderen, waarvan het eerste kindje dood 

geboren werd. Lida vereerde de H. Hyacinthus, de patroon van het 

ongeboren kind. Alle zeven kinderen die vervolgens geboren werden 

kregen een prentje van deze heilige mee en vermoedelijk dragen ze dat 

nog bij zich, uit respect voor hun moeder.

Lida Aarts werd geboren in Limmen als jongste in een tuindersgezin 

met vijf kinderen. Ze had een goed verstand en zou in deze tijd zeker 

een goede opleiding hebben gevolgd. Ze moest evenwel helpen in 

de kruidenierswinkel die in Haarlem werd geopend. Er moest ook 

geld op de plank komen en ze ging betrekkingen aan. In de Tweede 

Wereldoorlog leerde ze Ton Braakhuis kennen tijdens zwemles. Ton 

was meteen smoorverliefd; bij Lida duurde dat wat langer. Ton werd 

opgepakt door de bezetter, maar na zijn vrijlating was er al gauw 

sprake van een stevige verkering. In 1949 trouwden ze en gingen wonen 

in Haarlem. De kinderen werden geboren: Edwin, Norbert, Hedwig, 

Reggy, Bruno, Raphael en Esther. Ton kreeg reuma in ernstige mate 

en voor zijn gezondheid verhuisden Lida en hij naar Bladel. Lida was 

een sociaal bekwaam mens en stortte zich in het sociale leven aldaar, 

via de kerk en met de sociale hulpverlening. Ze nam eigenlijk teveel 

hooi op haar vork, raakte vermoeid en kwam in het ziekenhuis terecht. 

Ze schipperde tussen haar zorg voor Ton en haar aandacht voor haar 

kinderen en hun gezinnen. Ze zag het als haar taak om er te zijn voor 

haar gezin. Er werd verhuisd naar Velserbroek, waar ze zich binnen de 

kortste keren weer voegde in het sociale leven. Tenslotte, haar man 

was inmiddels overleden, kwam ze terecht in Huis te Hage in Driehuis. 

Daar ging het haar aanvankelijk goed, maar o.a. doordat ze getroffen 

werd door covid raakte ze in de war. Ze werd wat eenzaam, ofschoon 

haar kinderen haar trouw bleven bezoeken.

Lida Braakhuis was een diepgelovige vrouw, die zoveel mogelijk trouw 

bleef aan de kerkelijke leer. Zij overleed in het bijzijn van zes van haar 

kinderen op 22 september in Driehuis. In een ontroerende viering 

in de St. Antoniuskerk met prachtige muziek, deels live gespeeld 

en gezongen, namen we afscheid van haar. Er is veel van haar 

gehouden en zij hield veel van haar kinderen, haar 13 kleinkinderen en 

13 achterkleinkinderen. Wat een rijkdom! We hebben haar te rusten 

gelegd bij haar man Ton op de R.K. begraafplaats St. Adelbert te 

Bloemendaal. Moge zij rusten in vrede en nu voor altijd gelukkig zijn bij 

haar en onze Schepper.

pastor Nico Smit

Sam’s Kledingactie

Op 4 en 5 november vond de 

halfjaarlijkse Kledingactie t.b.v. 

Mensen in Nood plaats.

De actie heeft voor Aerdenhout en Zandvoort 

samen 1,5 ton aan kleding opgebracht.

Alle gevers willen wij heel hartelijk danken.

De volgende actie zal in mei 2023 

plaatsvinden.
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PERSONALIA 

BERENDINA MARIA  *Rie*  BREMER-KROEZE
Rie werd geboren in Enschede op 12 juli 1928. 

Sinds 1958 woonde zij aan de Generaal Spoorlaan in Aerdenhout.

De laatste 3,5 jaar van haar leven verbleef zij in De Houttuinen te 

Haarlem, waar zij op 11 oktober 2022 overleed. Rie Bremer werd 94 jaar.

Haar uitvaart vond plaats in Heemstede. Moge zij rusten in vrede.

LIDUINA GEERTRUIDA ELIZABETH MARIA  *LUDY*  LEMBECK-FAASE
*  8 september 1931  -  †  30 oktober 2022

Ludy werd geboren in Haarlem, in een tijd die werd gekenmerkt door 

soberheid en waarin mensen zorgzaam leerden zijn voor elkaar. 

Zorgzaamheid die zij van huis uit ook meekreeg van haar ouders.

Ouders, die moedig en zorgzaam als zij waren, in de oorlog onderdak 

boden aan onderduikers die bij hen inwoning kregen.

Zorgzaamheid die in het hart van Ludy diep werd ingeprent en die haar 

verdere leven uittekende. Het katholieke geloof kreeg zij van huis uit 

mee van haar diepgelovige ouders. Na de oorlog zou ze in haar late 

tienerjaren kennis krijgen aan Johan Herman Lembeck, met wie ze in 

de vijftiger jaren trouwde, toen in de Antoniuskerk hun handen voor 

het altaar in elkaar werden gelegd en zij hun ‘ja-woord’ naar elkaar 

uitspraken.

Het leven mocht zij doorgeven aan acht kinderen, voor wie ze, 

geïnspireerd vanuit haar sterke geloof, liefdevol en zorgzaam als ze 

was, altijd klaar stond en die zij stimuleerde in al wat goed was.

Haar van God gegeven organisatorische talenten zette ze, sportief 

als ze was, ook in voor de tennisvereniging, zodat medemensen en 

jongeren zich sportief goed konden ontwikkelen.

Een groot verdriet werd haar deel toen echtgenoot Johan november 

1981, nog maar 52 jaar, een ongeneeslijke ziekte onder de leden 

bleek te hebben. Een ziekte die maakte dat hun handen, die op hun 

trouwdag ineen gelegd werden, elkaar op deze wereld moesten 

loslaten, toen Johan augustus 1982 overleed. Met de hulp van haar 

kinderen wist ze, kracht puttend uit haar geloof, de draad van het 

leven weer op te pakken en zou ze samen met haar oudste zoon 

blijven wonen aan de Egelantierlaan, waar ze op 31 oktober kwam te 

overlijden.

Haar gezongen uitvaart was vrijdag 4 november vanuit de Antoniuskerk 

die haar zo dierbaar was.

Dat zij moge rusten in vrede.

kapelaan Nars Beemster



Nieuws uit parochie 
Zandvoort
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LIGHT WALK
Op 18 februari zal deze wandeling in de avond 

weer plaatsvinden in het dorp. Onze Agathakerk zal 

hieraan haar medewerking verlenen, evenals in 2020…

Het werd een geweldig geslaagd evenement, waar 

enorm veel mensen de kerk bezochten voor stilte, 

het opsteken van een kaarsje, om op te warmen met 

koffie/thee en… 

om naar het 

toilet te gaan.

Kort daarna ging 

heel Nederland 

op slot en 

kwamen we in 

een heel andere 

wereld terecht!

Onze kerk mooi 
verlicht op deze 
avond!

Expositie kerststallen 
Van 11 december tot en met 11 januari vindt u in onze 

kerk een flinke collectie kerststallen, van heel klein tot 

heel groot, uit de hele wereld; een collectie van onze 

dorpsgenoot Cees Roos.

U bent welkom op:

Woensdag (14, 21, 28 december, 4 en 11 januari)  

13.30-15.30 uur

Zaterdag (17, 24, 31 december) 13.30-15.30 uur

Zondag (11, 25 december en 1 januari) 11.30-13.30 uur

Maandag 26 december 11.30-13.30 uur

KERSTCONCERT DOOR DE KONINKLIJKE MASTREECHTER STAAR 

Op zondag 18 december treedt dit beroemde koor op in onze kerk, 

aanvang 14.30 uur. 

De Mastreechter Staar is een van de bekendste Nederlandse 

mannenkoren met internationale reputatie. Voor de pauze zingen 

ze bekende stukken uit hun repertoire; na de pauze wordt het een 

Kerstconcert.

Voor kaarten à € 25,-- kunt u terecht bij Tromp aan de Grote Krocht.
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De decembermaand diaconaal
Zondag 13 november was een heel speciale dag! Het was niet alleen de diaconale 

zondag, maar terwijl we daar in de kerk aandacht aan gaven liep in het dorp de 

Bisschop van Mira oftewel Sinterklaas rond. In afwachting van zijn goede gaven 

hadden we achter in de kerk naast de collectebus voor de Diaconale Zondag 

onze Schoen al gezet. Het geld in de collectebus was bestemd voor asielzoekers 

en vluchtelingen in ons dorp, maar wij als diaconale werkgroep vonden dat al de 

kinderen in deze groep op 5 december een cadeautje van de Sint moesten krijgen. 

Dus de diaconale Sint, toch ook een dagje ouder, zei tot zijn hoofdpiet: ‘Ga jij maar 

eens naar Speelgoedvijver ‘De lachende kikker’ om uit te vissen of zij mee willen 

helpen nu mijn verjaardag zo dichtbij komt. Zij vragen de verlanglijstjes op en doen 

de nodige inkopen en ga dan ook langs Pluspunt, waar ze van alle markten thuis 

zijn en ons zeker waardevolle tips kunnen geven.’ Het resultaat was dat met de 

opbrengst van de Schoen en de diaconale collecte voor 30 kinderen extra in 16 

gezinnen een grote jutezak door de hulppieten van de Sint afgegeven werd, gevuld 

met grote en minder grote cadeautjes, chocolade letters, snoepgoed en daarin 

natuurlijk ook een Sinterklaasgedicht, dat hoort er nu eenmaal bij, waaruit men op 

kon maken wie de goede gevers waren. 

In de kerken van Zandvoort kwam een dezer dagen,

de goede Sint adressen van kinderen vragen. 

Kinderen, groot en klein, die met een cadeautje wel blij zouden zijn.

Hij stuurde Piet toen heel gezwind naar speelgoedland, waar je ‘De lachende 

kikker’ vindt

en zei: ‘Zoek daar iets uit Piet, pak het in en maak de kinderen blij van zin,

want 5 december, de verjaardag van de Sint, moet er een pakje zijn, voor ieder 

kind.

En al ben ik oud, ik wil niemand vergeten, dat moeten de kinderen heel goed 

weten.

Dus uitpakken maar vrienden groot en klein, we hopen dat jullie er heel blij mee 

zijn.    

Sint en Piet

Na de Sint wordt het ook voor mensen met een kleine beurs Kerstmis. Onze 

Sint-schoen wordt dan tot Kerstman-laars om zo dankzij gulle gevers vanuit 

de diaconie aan veel - net niet Voedselbank - gezinnen en alleenstaanden een 

kerstbrood en een envelop met inhoud te geven om zelf hun Kerstinkopen te 

kunnen doen. Om een indruk te geven: in deze moeilijke tijd staan op onze lijst zo’n 

50 adressen van minderbedeelde gezinnen, van 30 alleenstaanden en ongeveer 

10 ouderen met alleen een AOW-uitkering, alles in overleg met maatschappelijk 

werk, jeugdjongerenwerkers en ouderenadviseurs. Ook de 20 klanten van de 

Voedselbank krijgen naar  gelang grootte en samenstelling van het gezin een 

envelop met een financiële tegemoetkoming vanuit de diaconie.

Inderdaad, we leven in een rare wereld, maar ik durf te zeggen dat in Zandvoort e.o. 

veel meelevende mensen wonen die vanuit hun levensovertuiging meedenken en 

ongevraagd geven en desgevraagd ook vrijwillig meewerken en zo van Kerstmis een 

feest van vrede en saamhorigheid maken. 

Vanuit onze diaconie: een Zalig, een Gezegend, een Gelukkig Kerstmis!

Tilly Boddaert-Geerards

Oudjaar

Samen met o.a. de protestantse 

kerk willen we het jaar uitluiden, 

met aansluitend een drankje en 

oliebollen. Aanvang 17.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie 

Op 8 januari willen we, na afloop 

van de viering, met u toosten op 

het nieuwe jaar.

Feest van de H. Agatha 

Tijdens de viering op 12 februari 

staan we stil bij het leven van 

onze patroonheilige St. Agatha.

Vastenmaaltijd en Aswoensdag, 
22 februari 

Hoewel we nog in de aanloop 

naar Kerstmis zijn toch alvast een 

oproep voor februari volgend 

jaar.

Wij hopen met velen weer van 

een Vastenmaaltijd met soep en 

brood te kunnen genieten. In de 

bijeenkomst is aandacht voor 

het Vastenproject en aansluitend 

vindt de Aswoensdagviering 

plaats.

Tilly Boddaert zal deze avond 

leiden. Aanvang 18.00 uur.

NB

In heel Zandvoort is het 

tegenwoordig betaald parkeren.

In de parkeergarage Louis Davids 

(naast de kerk) zijn de kosten van 

november tot en met februari 

€ 1,- per uur; van maart tot en 

met oktober € 2,50. Op straat 

betaalt u van november tot en 

met februari € 2,50 per uur en 

van maart tot en met oktober 

€ 3,50 per uur.



32 - Parochieblad -

GEDOOPT

Ik heb het altijd onroerend gevonden dat ouders hun kind van soms enkele maanden op handen dragen 
bij de doop. In een kring van intimi en betrokkenen worden bij de Bron van alle leven dankbaarheid, 
zorg, betrokkenheid, goede wensen, gedeeld. Samen weten dat leven gegéven is; geen bezit. Hopen, 
dat de kleine steeds meer wordt wie hij/zij/hen is en een gevoelige snaar ontwikkelt voor wat Jezus 
bezielde. Heel vaak heb ik in doopvieringen het prachtige verhaal verteld van kinderverhalenschrijfster 
Annemarie van Haeringen over hoe blootpad schildpad werd. De kring om het nog weerloze kind belooft 
samen schild te zijn, totdat het zelf schildpad durft te zijn.

We zijn een beetje vergeten, dat in de eerste 

eeuwen de doop van volwassenen, soms met 

de hele familie tegelijk, het meest voorkwam. 

De beweging waar Jezus voor stond, had hen 

geraakt. Ze werden volgelingen van zijn weg, uit 

eigen keuze. Vaak was het een verlangen om aan 

te sluiten bij de gemeenschap waarmee je je 

verwant voelde. Je wist je bevestigd in wat ook in 

jouw ziel niet tegen te houden was.

Zo is het RIK DROMMEL overkomen. Op 9 

oktober vierden we in de zondagviering zijn 

doop. De dopeling gaf in eigen woorden aan 

hoe het verlangen gedoopt te worden steeds 

sterker werd. Het was bij toeval begonnen door 

een oproep in de Zandvoortse Courant om 

mee te doen met een gelegenheidskoor voor 

een concert in de Agathakerk. Het Reguiem van 

Gabriel Fauré zou worden ingeoefend. Daar 

zit het wonderschone Pie Jesu in. Rik houdt 

erg van zingen. Van het een kwam het ander. 

Parochianen ontmoeten, gesprekken, zelfs 

aansluiten bij het Agathakoor, de bewogen 

cyclus van het kerkelijk jaar in liturgie, zien wat 

mensen voor elkaar opbrengen in diaconale 

activiteiten. Rik heeft echt de tijd genomen. 

Wonderlijk bij zichzelf te ontdekken - hoe 

bewogen het leven ook was - dat God in alle 

dingen van het leven aanwezig is. De doop werd 

een soort ‘levensbeschouwelijk’ uit de kast 

komen. Eindelijk. Iedereen mag weten waaruit ik 

ten diepste leef.

Het is een feestelijke viering geworden midden 

in de Agathagemeenschap. Twee parochianen, 

medekoorleden, waren peter en meter. In de 

rol die ze in de eerste eeuwen hadden: twee 

die namens velen vóór je pleiten. Vriendin 

Mijke Luik gaf met de doopkaars het licht van 

de Paaskaars door aan Rik. Hij is inmiddels al 

gekozen tot voorzitter van het koor. Rik werkt 

ook als vrijwilliger in de Abdijwinkel van het 

Benedictijnenklooster in Egmond

Dick Duijves, emeritus pastor

* Waarde is gebaseerd op de geldende verkoopprijs van 08-02-2022.
Loterijvergunning verleend op 6 oktober 2021 door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 300115/14479. Kijk op ssnl.nl.

Meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Prijs Aantal Gevallen op 

1e prijs Geldprijs t.w.v. € 15.000,- 1 1071930

2e prijs Geldprijs t.w.v. € 7.000,- 1 0463738

3e prijs Geldprijs t.w.v. € 2.500,- 1 0730367

4e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.000,- Batavus 1 0257117

5e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.000,- Batavus 1 0526349

6e prijs Geldprijs t.w.v. € 1.000,- 1 0673064

7e prijs Geldprijs t.w.v. € 1.000,- 1 1043258

8e prijs Laptop t.w.v. € 770,- * 1 0120689

9e prijs  Vakantie bij Safari Resort Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 1002272

10e prijs Vakantie bij Safari Resort Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 0258875

11e prijs iPad t.w.v. € 445,- * 1 0250091

12e prijs iPad t.w.v. € 445,- * 1 1038193

13e prijs Weekendje weg voor 2 personen: Zuiderduin t.w.v. € 410,- 1 0472150

14e prijs Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,- 1 0242207

15e prijs Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,- 1 0385713

16e prijs Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,- 1 0313821

17e prijs Airfryer Philips t.w.v. € 220,- * 1 0089893

18e prijs Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart t.w.v. € 150,- * 1 0446975

19e prijs Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart t.w.v. € 150,- * 1 0180207

20e prijs Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart t.w.v. € 150,- * 1 0589153

21e prijs E-reader Kobo Libra 2 Zwart t.w.v. € 190,- * 1 0695959

22e prijs E-reader Kobo Libra 2 Zwart t.w.v. € 190,- * 1 0508761

23e prijs Geldprijs t.w.v. € 250,- 15 99600 (5 eindcijfers)

24e prijs BOL.com bon t.w.v. € 50,- 15 50837 (5 eindcijfers)

25e prijs HEMA bon t.w.v. € 50,- 15 89470 (5 eindcijfers)

26e prijs Rituals verzorgingspakket t.w.v. € 44,90 * 15 30540 (5 eindcijfers)

27e prijs Intratuin cadeaukaart t.w.v. € 35,- 15 85111 (5 eindcijfers)

28e prijs Tafelzeil Zonnebloem t.w.v. € 23,50 * 15 82846 (5 eindcijfers)

29e prijs Tuinen Appeltern: toegang voor 2 personen t.w.v. € 28,- * 15 56601 (5 eindcijfers)

30e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,- 150 0982 (4 eindcijfers)

31e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,- 150 5499 (4 eindcijfers)

32e prijs Geldprijs t.w.v. € 25,- 150 6991 (4 eindcijfers)

33e prijs Proefpakket LocalTea t.w.v. € 36,- * 1500 202 (3 eindcijfers)

34e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 753 (3 eindcijfers)

35e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 328 (3 eindcijfers)

36e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 167 (3 eindcijfers)
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Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld. Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. 
Het recht op prijs vervalt één jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar 
NSOF, t.a.v. de Zonnebloemloterij, Postbus 440, 5000 AK in Tilburg. Maak altijd een kopie of foto voor uw eigen administratie. Voor de prijzen  
1 t/m 22 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 23 t/m 36 worden 
toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

Trekking Zonnebloemloterij

PS Misschien vertel ik nog eens wat ik kortgeleden voor het eerst in mijn 

pastorale leven heb gedaan: een 91-jarige vrouw dopen. Hoewel, voor 

een goed verstaan is eigenlijk haar hele levensboek nodig.
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PERSONALIA 

OVERLEDEN

† Op 23 september overleed Antonia Maria Vork-Akerboom, Tonny. 

Ze werd geboren op 28 mei 1934 in Nieuwveen, Zuid-Holland. Tonny 

kwam uit een groot en hecht kruideniersgezin van 13 kinderen. Toen 

haar oudere zus Francien naar Zandvoort verhuisde om te trouwen, is 

Tonny haar achterna gegaan. Ze heeft gewerkt in de gezinszorg bij vele 

gezinnen in Zandvoort en omgeving. Hier in Zandvoort ontmoette ze 

Aad, de liefde van haar leven. Het was de mooiste tijd van haar leven. 

Helaas zijn ze niet lang getrouwd geweest, omdat Aad in 1987 overleed. 

Tonny woonde tegenover de kerk. Toen het lichamelijk nog goed met 

haar ging bezocht ze elke zondag de viering in de kerk.

kapelaan Teun Warnaar

† In Memoriam Corrie Schram
22 April was ze 88 jaar geworden en eigenlijk vond ze het wel mooi 

zo. Ze voelde dat ze geestelijk en lichamelijk achteruit ging en zag 

met angst en vrezen in gedachten haar toekomst van afhankelijkheid 

en tot last van anderen zijn dichterbij komen. Iedereen had altijd een 

beroep op haar kunnen doen en nu leken de rollen om te draaien. Ik 

leerde haar kennen in de jaren tachtig. Ze was toen al jaren voorzitter 

van de Lokale Raad van Kerken in Zandvoort, maar ze was zoveel 

meer. Haar werkzame leven lag in het onderwijs voor kinderen met 

een beperking, waarvoor ze als een moeder was. Met hart en ziel 

maakte ze deel uit van de Vrijzinnige Protestanten Bond, Brugstraat 15, 

waarvan ze voorzitter/coördinator en zo nodig voorganger was. Toen 

in 1990 vluchtelingen/asielzoekers uit Bosnië en Kroatië in Zandvoort 

terecht kwamen was zij degene die contact met onze diaconie zocht 

om een oecumenische werkgroep te vormen onder de naam Exodus. 

We hielpen de mensen met raad en daad. We maakten samen de hen 

toegewezen huizen schoon en voorzagen ze van huisraad en meubels. 

Onmisbaar was ze daarin met haar organisatietalent en haar groot 

inlevend vermogen. Zij zag de mens in nood! Toen in Zandvoort twee 

van de vier kerken dicht gingen, waaronder de haar zo vertrouwde 

kerk in de Brugstraat, was dat een heel gevoelige slag die ze dapper 

aanvaard heeft, maar waardoor ze wel gelovig dakloos werd. Ze voelde 

zich niet zo thuis bij de Gereformeerde of Hervormde Gemeente. Ze 

was en bleef Vrijzinnig Protestant met een oecumenische droom. Ze 

werd, zolang ze kon, een trouwe bezoekster van de Taizévieringen. 

Hoe waar waren de woorden uit Jesaja 42 die we, samen met de 

Taizéliederen van haar keuze, bij haar afscheid hoorden: ‘Ik neem je 

in dienst voor mijn verbond met het volk en maak je tot een licht voor 

alle mensen.’ Corrie: ze heeft haar opdracht vervuld. Ze was een licht, 

een toeverlaat voor de mensen om haar heen. Dat de Heer zijn belofte 

nu waar maakt, haar bij de hand neemt en geleidt naar Zijn land van 

vrede.

Tilly Boddaert-Geerards

Sam’s Kledingactie

Op 4 en 5 november vond de 

halfjaarlijkse Kledingactie t.b.v. 

Mensen in Nood plaats.

De actie heeft voor Aerdenhout en Zandvoort 

samen 1,5 ton aan kleding opgebracht.

Alle gevers willen wij heel hartelijk danken.

De volgende actie zal in mei 2023 

plaatsvinden.

Fairtrade

Op 11 december, Eerste 

Kerstdag en tijdens onze 

Kerststallententoonstelling 

kunt u fairtrade artikelen aanschaffen. 

Artikelen o.a. uit Oeganda en Peru, 

waaronder veel kerstartikelen, maar ook 

eetwaren zoals chocola, jam, marmelade, 

Oegandese pindakaas en koffie. Daarnaast 

mooie aquarelkaarten, boekenleggers en 

cadeaukaartjes.

Klaverjassen 

Elke 3e vrijdag van de maand: 16 december, 

20 januari, 17 februari, 17 maart, kunt u komen 

kaarten in de Ontmoetingsruimte van de 

Agathakerk, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 

19.45 uur.

Taizévieringen, aanvang 19.30 uur 

Elke 1e vrijdag van de maand: 6 januari, 

3 februari, 3 maart, aanvang 19.30 uur, 

Ontmoetingsruimte Agathakerk. Inzingen 

voor wie wil om 19.00 uur.

De organiserende dames



Nieuws uit parochie 
St. Joseph 
Haarlem

DAYTON, Ohio
Begin mei kwam tijdens de openstelling een jong stel de kerk in dat 
buitengewone belangstelling had voor de Josephramen. Talrijke foto's 
werden gemaakt. Een gesprek verklaarde veel. Het ging om een pas 
getrouwd stel uit Dayton in de USA. Bobby Kenney en zijn vrouw 
Katelyn. Op huwelijksreis door Europa en vanuit Amsterdam een dagje 
naar Haarlem gekomen.

De Joseph trok hun aandacht, omdat ze thuis goed bekend waren 

met een eigen Josephkerk. Onze ramen maakten indruk en dat er een 

raam is met het sterfbed van St Joseph is, zeiden ze, heel bijzonder. 

Behalve een Josephkerk hebben ze in Dayton en omgeving ook een 

soortgenoot van ons Josephhuis, sterker, ze hebben er meer. Er zijn 

overeenkomsten. Gezamenlijke gebedsmomenten en activiteiten. 

En regelmatig een gemeenschapsavond, de ‘huisavond’. Belangrijk 

verschil: mannen en vrouwen wonen in verschillende huizen, op enige 

afstand van elkaar. Maar met regelmaat worden gemeenschappelijke 

avonden gehouden. De foto's zijn van de Josephkerk in Dayton en wie 

zelf wil rondkijken kan vast wel wat met deze links:

www.stjosephdayton.org          www.youarelovedmission.com

Dolf Böing

INFORMATIE OVER DE 
HUISKRING,  ZIE DE ALGEMENE 
PAGINA’S OVER DE VISIE, 
PAGINA 12
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Ken je kerk  



Vriendelijk verzoek

De laatste tijd zien we steeds meer 

auto’s op zondag tijdens de H. Mis op 

het kerkplein staan. We begrijpen dat het 

voor mindervaliden prettig is om dicht 

bij te parkeren en/of uit te stappen. Toch 

verzoeken wij u vriendelijk om tijdens de 

missen op zondag het kerkplein vrij te 

houden. Het zou de hulpdiensten hinderen 

mocht zich een calamiteit voordoen. Daarbij 

belemmert het soms de toegang tot de 

ingang van de kerk. 

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens het parochiebestuur,  

Corine van der Grinten

Zangers gevraagd!

Kun je zingen? Zing dan mee! Met smart 

kijken we uit naar zangers die zich willen 

inzetten voor het gezinskoor. Zo mogen 

we een muzikale bijdrage leveren aan de 

H. Mis. 1x per 14 dagen repeteren we van 

19.30 tot 21.30 uur op vrijdag, Donkere 

Begijnhof 1 en 1x per 14 dagen zingen we 

op de zondag tijdens de H. Mis van 9.30 

uur. Vooral tenoren en bassen kunnen we 

gebruiken, maar ook sopranen en alten 

zijn van harte welkom. Kom eens langs 

tijdens een repetitie om te ervaren dat 

zingen een verrijking is. Meer informatie 

via Corine van der Grinten, e-mail: 

cvdgrintenvlugt@gmail.com . 

VIERINGEN ROND KERST EN OUD EN NIEUW

24 december 12.00 uur: gelezen H. Mis, vigilie van Kerstmis

 16.00 tot 17.00 uur: reguliere aanbidding met 

biechtgelegenheid en vespers

 19.30 uur: gezinsviering met kerstspel

 22.00 uur: Nachtmis van Kerstmis, met schola 

cantorum

25 december 10.00 uur: Dagmis van Kerstmis, met schola 

cantorum

26 december 10.00 uur: Hoogmis, met schola cantorum

31 december 12.00 uur: gelezen H. Mis

 16.00 tot 17.00 uur: reguliere aanbidding met 

biechtgelegenheid en vespers

1 januari 10.00 uur: Hoogmis, met schola cantorum

 13.00 uur: H. Mis met samenzang
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GEDOOPT

Adeline Gabriela Maria Stastny
geboren op 29 november 2018

gedoopt op 09 oktober 2022

Josephine Katarina Maria Stastny
geboren op 18 augustus 2021

gedoopt op 09 oktober 2022

Adeline danste van plezier en Josephine 

keek ietwat gespannen om wat er met haar 

gebeuren ging. Zo verschillend reageren 

kinderen op de plechtigheid van het heilig 

Doopsel. In heel intiem verband is de 

doopviering verlopen, met af en toe wat 

verklarende woorden in het Engels, ter wille 

van de overgekomen familieleden. Gelukkig 

is de katholieke kerk rijk aan symboliek, 

zeker bij het Doopsel, en rituelen zijn boven 

aparte talen verheven. Ze kunnen door 

ieder gevolgd worden. Van harte feliciteren 

wij de ouders met deze belangrijke stap in 

de geloofsopvoeding. De kinderen zijn nu 

ook kinderen van God en lid van de Kerk 

op aarde. Voor de toekomst blijven we met 

elkaar in contact.

GEDOOPT

Jacob Antonius Schutte
geboren op 16 april 2022

gedoopt op 5 november 2022, kapel Sint Jacobs Godshuis

Gedurende jaren heeft onze parochie gastvrijheid verleend aan een 

groep christenen van de Byzantijnse ritus. Daarom kwam het verzoek 

om Jacob, kleinzoon van hun dirigent, in onze parochie te dopen, 

aangezien zij zelf momenteel niet over een eigen kerk beschikken. 

Uiteindelijk koos men voor de voormalige, nog altijd heel sfeervolle, 

kapel van het Sint Jacobs Godshuis aan de Hagestraat, in het oudste 

gedeelte van onze stad Haarlem. Pater P.J.M. Brenninkmeijer sj 

diende het heilig Doopsel toe, waarbij de grootvader de liturgische 

zang verzorgde. Uiteraard werd een aantekening gemaakt in ons 

doopregister. Van harte onze gelukwensen aan de ouders en familie. 

Moge Jacob tot hun vreugde opgroeien, nu hij kind van God is 

geworden.



Biddende moeders 

Wanneer: elke vrijdag (behalve in de 

schoolvakanties)

Tijd: 8.40 tot 10.15 uur

Waar: start met rozenhoedje en 

aansluitend op de eucharistieviering in de 

St. Josephkerk, Haarlem.

Daarna komt het groepje van Biddende 

moeders samen in Het Josephhuis voor 

dankzegging en gebed voor hun eigen 

kinderen, dierbaren en overige intenties. 

Afgesloten wordt met koffie/thee en wat 

lekkers.

Als u vragen heeft of interesse om 

mee te doen kunt u mailen naar: 

ajmvanderknaap@hotmail.com 
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Johannes Gerardus Geldermans 

geboren op 1 juli 1937, overleden op 23 

september 2022, uitvaart op 3 oktober 2022

Weer schrijven we een gedachteniswoord voor 

Jan Geldermans. Toen hij namelijk, op eigen 

verzoek, in 2014 afscheid nam van zijn vele taken als vrijwilliger in 

onze parochie, is in de toenmalige Wijzer een dankbetuiging geplaatst 

waarin hij werd geroemd om zijn trouwe taakvervulling op velerlei 

gebied. Hij bleef lid van de charismatische gebedsgroep en kwam tot 

voor kort nog regelmatig in de H. Mis: eerst nog zelfstandig, naderhand 

gebracht met de auto. Enkele parochianen hebben veel zorg en 

aandacht aan hem besteed toen zijn krachten gingen afnemen. Hij had 

een groot geloof en hij was een werkelijke vereerder van de H. Maria. 

In het verleden reisde hij altijd op zijn verjaardag naar Banneux ND 

om te danken voor het afgelopen jaar en om Gods Zegen te vragen op 

voorspraak van de Moeder Gods. In vrede is hij gestorven. Moge hij nu 

in het Vaderhuis de vervulling zien van wat hij hier op aarde in geloof, 

hoop en liefde volbracht heeft.

In Memoriam zuster Engelina Kenter
Op dinsdag 25 oktober kregen wij het bericht dat zuster Engelina op 

21 oktober door haar Heer was thuis geroepen. Zr. Engelina is 92 jaar 

geworden en werd op het laatst verzorgd in Huize Bosbeek na een 

arbeidzaam leven. Daarvoor heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor 

onze parochie Sint Jan de Doper. Vele jaren woonde zij, samen met 

pastoor Van Duin, zr. Margreet en zr. Willemien in de pastorie. IJverig 

werd er gepoetst en geboend en zij rustte niet eerder dan dat alles 

blonk en glom. Ook zette zij zich in voor het Ouderenpastoraat, de 

Gebedsgroep en zamelde zij kleding in voor de armen in Polen. 

Toen de pastoor ging verhuizen naar Parkwijk, viel het ‘Klavertje Vier’ 

uiteen en heeft zij nog een aantal jaren in de Teylerflat gewoond. 

De Congregatie van de Zusters Juliana besloot op een goed moment 

dat de zuster van haar rust mocht genieten in Huize Bosbeek. Net op 

tijd, want spoedig daarna werd de St. Jan gesloten en heeft zij dat 

niet meer mee hoeven maken. Met het Ouderenpastoraat brachten 

wij haar meestal jaarlijks 'n bezoekje met een gezamenlijke lunch in 

Bosbeek, waar zij erg van genoot. Door corona kwam daar een eind 

aan. Met dank voor de liefdevolle verzorging in Bosbeek heeft zij haar 

rust gevonden en is zij begraven als laatste Juliana zuster naast haar 

medezusters op de begraafplaats in Heiloo, achter het voormalige 

Juliana klooster. Van ons ook, dank zuster, voor alles wat u voor onze 

St. Jan heeft betekend en voor de vele malen dat we met u en met de 

leden van de Gebedsgroep mochten zingen:

‘SAMEN IN DE NAAM VAN JEZUS’

Dat zij nu reeds mag delen in de Vrede en de Vreugde van onze Heer 

Jezus Christus.

Albert en Yvonne Roosen



Nieuws uit parochie 
Schalkwijk 
Haarlem
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Toekomst kerkgebouw 
en parochie

Het is inmiddels ruim vier jaar geleden dat het parochiebestuur 
aankondigde dat we ons kerkgebouw van de Moeder van de Verlosser 
zouden moeten verlaten en als parochie elders onderdak moesten 
vinden. De daaropvolgende aanwijzing door de gemeente van de kerk 
als gemeentelijk monument bemoeilijkte het vinden van een andere 
bestemming voor het kerkgebouw, wat ook betekende dat we niet 
meteen een ander thuis hoefden te vinden. 

U bent zo nu en dan in het Parochieblad of door mededelingen na de 

vieringen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, die langzaam 

gingen. Vorig jaar, op 31 oktober, hebben we kennisgemaakt met het 

kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap, omdat onze kerk voor 

ons als parochie nog altijd een te grote jas was, en we hoopten de kerk 

en de pastorie te kunnen verhuren binnen de mogelijkheden van het 

gemeentelijk monument.

Kort daarna werd echter de aanwijzing tot gemeentelijk monument 

ingetrokken en het parochiebestuur is nu in overleg met de gemeente 

over wat met het kerkgebouw en de pastorie mogelijk is. Duidelijk is 

wel dat dit nog veel tijd zal vragen.

Na overleg met de klankbordgroep, de groep vrijwilligers die meepraat 

over de toekomst van onze parochie, willen we graag duidelijkheid 

geven. Want we verwachten nu dat we nog vier jaar ons kerkgebouw 

kunnen gebruiken, tot de zomer van 2026. Tegelijkertijd zien we echter 

ook dat mensen ouder worden. Onze vrijwilligers worden ouder en 

sommigen geven aan niet zo veel meer te kunnen doen. Ook bij de 

koren is dit merkbaar. Op deze plaats veel dank aan degenen die zich 

vaak zovele jaren hebben ingezet en natuurlijk aan degenen die zich 

nog altijd inzetten!

Met dit in gedachten zijn we uiteindelijk tot de conclusie gekomen 

dat het niet langer realistisch is om over vier jaar alsnog te verhuizen 

naar het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap. Het zou veel 

mooier zijn als we dan aansluiting gevonden hebben bij een andere 

parochiegemeenschap in Haarlem, zoals die van de kathedraal. 

Met misschien tegen die tijd nog wel een viering op een weekdag in 

Schalkwijk, bijvoorbeeld in de Ontmoetingskerk.

Het betekent ook dat we in overleg met 

de klankbordgroep en na afstemming met 

vertegenwoordigers van de koren hebben 

besloten dat het verstandig is om vanaf 1 juni 

2023 tweewekelijks te gaan vieren, net als in 

de BOAZ-parochies. Dat biedt verlichting aan 

onze vrijwilligers en geeft de mogelijkheid om 

op de zondagen dat er geen viering is kennis 

te maken met bijvoorbeeld de gemeenschap 

van de Josephkerk of de kathedraal.  

Er wordt gedacht over een autodienst op die 

zondagen, als daar belangstelling voor is. En 

op de zondagen dat er wel een viering is zullen 

waarschijnlijk meer mensen aanwezig zijn.

We begrijpen dat dit een moeilijke 

boodschap is. Enerzijds zullen we nog enige 

tijd in ons kerkgebouw blijven, anderzijds 

gaan we nu wel de weg op van het afscheid 

nemen. Van die plek waar zoveel gebeurd 

is en waar zovelen van ons zulke mooie 

of juist heel persoonlijke herinneringen 

hebben liggen. We hopen echter van harte 

dat we als gemeenschap elkaar vast kunnen 

blijven houden. In het bewustzijn dat we 

deel uitmaken van die grote katholieke 

gemeenschap van Haarlem. Die toekomst 

heeft. En die blijft, al is het op een andere 

wijze dan wij tot nu altijd gewend waren, en 

kleiner dan wij misschien zelf zouden willen.

Maar we zullen elkaar altijd kunnen blijven 

ontmoeten en de boodschap van Jezus blijft 

levend. Ook in onze tijd. Ook in Haarlem!

Namens het parochiebestuur,

pastoor Bart Putter
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Op kerstavond is om 18.30 uur een viering 

speciaal voor kinderen. We lezen dan 

een mooi kerstverhaal en zingen veel 

kerstliederen samen met het Jeugdkoor. 

We hopen veel kinderen met hun ouders of 

grootouders te zien en gaan er een mooie 

kerstviering van maken. Kinderen die dat leuk 

vinden mogen verkleed komen als herder of 

engel.

Helaas gaat het Kindje Wiegen op Tweede 

Kerstdag niet door. De werkgroep die zich 

hiervoor inzette merkte ook voor Corona al, 

dat de animo hiervoor erg afgenomen was. 

We zijn natuurlijk heel blij dan Lilian, Yvonne 

en eigenlijk de hele familie Rienstra zich 

zoveel jaren voor dit evenement heeft ingezet 

en bedanken hen hartelijk.

Natuurlijk zou het leuk zijn als jonge ouders 

deze traditie voort willen zetten. Meld je aan 

bij Yvonne of Ria. We kunnen dan kijken of 

volgend jaar weer iets opgezet kan worden.

Oproep
De huidige stijging van de prijzen voor boodschappen en energie 

kan een groot probleem vormen. De gemeente Haarlem heeft 

toegezegd dat zij de ontvangers van een bijstandsuitkering, 

inkomens tot 120% van diezelfde uitkering en houders van een 

Haarlem Pas gaan compenseren. Voor degenen die bekend zijn 

bij de gemeente is een bedrag van € 800,- intussen overgemaakt. 

Degenen die niet bekend zijn dienen zelf een aanvraag in te 

dienen bij de gemeente. Dit kan nog het hele jaar! Mocht u hulp 

nodig hebben bij de aanvraag dan kunt u een beroep doen op de 

diaconie. U kunt bellen naar het Parochiecentrum en uw gegevens 

daar achterlaten of een mailtje sturen naar het e-mailadres 

onderaan deze oproep.

Dankzij een gift kon de diaconie nu al een aantal huishoudens een 

extra tegemoetkoming geven in de vorm van een supermarktbon. 

Mocht u in uw omgeving weet hebben van mensen die de 

compensatie niet ontvangen stelt u ons dan op de hoogte. Geef 

uw naam, adres en telnr. door aan diaken Gert Jan van der Wal of 

mail naar: diaconieschalkwijk@gmail.com .

Energiecompensatie
Recentelijk werd bekend dat in november en december van dit 

jaar alle huishoudens een energiecompensatie ontvangen van 

€ 190,- per maand. Voor veel mensen komt dit als geroepen,

maar er zijn ongetwijfeld ook gezinnen die het eigenlijk niet 

nodig hebben. Mocht u de compensatie willen schenken om 

mensen te ondersteunen die het heel zwaar hebben dan kunt u 

dat doen door een bedrag over te maken op reknr. NL 22ABNA 

0412522152 t.n.v. Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk o.v.v. 

energiecompensatie.

Kerstpakketten
Producten voor een feestelijk kerstpakket kunt u uiterlijk zondag 

18 december inleveren bij het Parochiecentrum. Let svp op de 

houdbaarheidsdatum van de levensmiddelen (en geen geopende 

verpakking of versproducten).

Bent u niet in de gelegenheid om inkopen te doen, dan is uw 

gift van harte welkom op reknr. NL22 ABNA 0412522152 t.n.v. 

Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk, o.v.v. kerstactie. Wij kopen 

dan namens u de producten in voor het kerstpakket.

Weet u iemand met een smalle beurs? In de kerk vindt u de 

Diaconale Kaars met aanmeldformuliertjes. Ook kunt u een 

boodschap doorgeven aan Gert Jan van der Wal of een mail sturen 

naar diaconieschalkwijk@gmail.com . Vermeld in ieder geval altijd 

naam- en adresgegevens, telnr. en het aantal personen. Wij hopen 

dit jaar, waarin zoveel mensen financiële problemen ondervinden, 

de Kerstactie tot een succes te maken, mede dankzij uw inbreng!

Jeugd Diaconie

Oproep deelname diaconale werkgroep 

Beste parochianen, 

Wij zoeken versterking voor de werkgroep 

Diaconie. Deze werkgroep ondersteunt 

mensen die in materiële nood verkeren. 

Zij geeft, met acties zoals zomer- en 

kerstattenties/-pakketten, mensen die 

zich maar weinig kunnen permitteren een 

extraatje.

U kunt een steentje bijdragen door deel 

te nemen aan ons maandelijks overleg en 

aan de acties.

U kunt zich aanmelden bij 

ondergetekende.

em. diaken Gert Jan van der Wal 

Voor informatie over de gehouden 
collecte voor de Werelddag voor de 
Armen, bestemd voor een Kerstgift 
voor de Voedselbank, zie de algemene 
Caritaspagina’s.
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Hij is er weer: de Gerarduskalender  2023 

Verkrijgbaar op het Parochiecentrum,  

 kosten € 9,-. Svp gepast betalen.

Vrijwilligers

Na 17 jaar stopt Loes met haar vrijwilligerswerk in het Parochiecentrum 

van Schalkwijk. Wij hebben met dankbaarheid afscheid van haar 

genomen.    

Loes, wij wensen je nog een aantal goede jaren. We zullen contact met 

elkaar houden. Het is fijn om te weten dat we in geval van nood een 

beroep op je kunnen doen. Bedankt voor alles. 

Ook Joke heeft aangegeven haar taken te beëindigen. Helaas kon ze 

niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. Ook zij wordt hartelijk bedankt 

en op een ander moment in het zonnetje gezet.                                                      

 

De medewerkers, ook namens Gert Jan en onze coördinatoren   

Vrijwilligersmiddag

Voor een korte terugblik op de gehouden 

Vrijwilligersmiddag in de Bavokathedraal, zie 

pagina 13.

Oproep vrijwilligers 

Wij roepen mensen op om onze 

vrijwilligers te komen ondersteunen. 

Er zijn o.a. vacatures bij: Schoonschip, 

tuinonderhoud, jeugdcluster, bemensen 

van het Parochiecentrum en er zijn 

nog veel meer taken die iets meer of 

iets minder tijd vragen, maar wel heel 

waardevol zijn voor onze parochie. Meld 

je aan bij het Parochiecentrum via telnr: 

023-5330528.



PERSONALIA 
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GEDOOPT

Op zondag 16 oktober is tijdens de 

gezinsviering met het jeugdkoor  

Emily Ine Carlier gedoopt, geboren op 

28-06-2022. Twee jaar eerder werd haar 

zusje Fleur ook in onze kerk gedoopt. De 

Peter en Meter waren de ouders van Emily 

haar moeder. De ouders van haar vader, de 

grootouders van haar moeder, familieleden 

en vrienden en natuurlijk de parochianen 

waren aanwezig bij deze heuglijke 

gebeurtenis.

Haar moeder sprak de volgende woorden:

‘Als ik naar Emily kijk zie ik in haar ogen de 

onvoorwaardelijke liefde voor de mensen 

om haar heen. Ik zie het vertrouwen dat zij 

in hen heeft. Ik zie ook nieuwsgierigheid 

en verwondering over de mooie wereld 

waarop wij mogen leven. Natuurlijk heb ik 

dat ook ooit gevoeld, maar toch lijk ik dat 

soms allemaal te vergeten. Totdat ik dan 

weer naar mijn kinderen kijk en het in hun 

ogen terugzie.

Ik bid dat iedereen net als ik weer een beetje gaat leren van onze 

kinderen. Dat wij 'volwassenen' weer gaan genieten van de kleine 

dingen die zo mooi kunnen zijn, elkaar ietsje meer gaan vertrouwen en 

wat vaker lief tegen elkaar zijn. Want alleen met elkaar kunnen wij de 

wereld ietsje mooier maken. Ik geloof dat God onze kinderen de gave 

heeft gegeven om ons te leren wat daarvoor nodig is en wij hoeven 

daar alleen onze ogen en ons hart voor te openen.’

Wij wensen Emily Ine alle geluk toe in haar leven en dat zij een koningin 

mag zijn voor God en de mensen.

em. diaken Gert Jan van der Wal 



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Bavo Haarlem
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KERST IN DE CRYPTE 
van 17 december tot en met 8 januari 

Twee jaar achtereen moest ‘Kerst in de crypte’ de deuren gesloten 

houden. Nog vóór het goed en wel open was voor publiek ging tot 

twee keer toe het sein op rood vanwege de maatregelen van de 

pandemie. Maar dit jaar gaat het dan toch echt gebeuren!

Honderden kerststallen en kerstdorpen zijn weer te bewonderen. 

Als dit artikel ter perse gaat zijn vrijwilligers al drie weken bezig met 

uitpakken, afstoffen en plaatsen van kerststallen en kerstdorpen en 

ook nu zullen weer treinen door het winterlandschap rijden. Voor 

warme chocolademelk (met slagroom) en andere hart- (en voeten) 

verwarmend lekkers kunt u terecht in de horecaruimte in de kathedraal. 

Daar in het ‘reli-café’ kunt u met de (klein)kinderen in kerstsfeer 

genieten van het lekkers van de kerstmenukaart. 

Voor toegangsbewijzen gaat u naar www.koepelkathedraal.nl en 

reserveert u het tijdslot van uw keuze.

Wij wensen u een vredig kerstfeest en veel kijk- en genietplezier bij uw 

bezoek aan KERST IN DE CRYPTE!
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Vincentiusvereniging Haarlem 
Over de hele wereld zijn 

Vincentiusverenigingen. Deze verenigingen 

zijn vernoemd naar Vincentius à Paulo, 

die leefde van 1576 tot 1660. Op jonge 

leeftijd ging deze priester naar Parijs waar 

hij zich wijdde aan de opvang van verlaten 

weeskinderen, zieke kinderen, gevallen 

vrouwen, gebrekkigen, armen en geestelijk 

gehandicapten.  

Rond 1850 werden in het hele land 

Vincentiusverenigingen opgericht, zo ook 

in Haarlem. In mei 1850 ging de Haarlemse 

Vereniging van start, waarna in 1864 het 

Kledingmagazijn in de Zoetestraat nr. 19 

werd geopend. Via folders werd de gegoede 

burgerij gevraagd bij de grote schoonmaak 

spullen niet weg te gooien, maar naar 

Vincentius te brengen, zodat aan arme 

gezinnen o.a. kledingstukken gegeven konden 

worden. 

De kledingwinkel van Vincentius bestaat na 

158 jaar nog steeds op hetzelfde adres: de 

Zoetestraat, een zijstraat van de Zijlstraat. 

De ingebrachte kleding, schoenen en 

huishoudtextiel worden door vrijwilligers 

gesorteerd, geprijsd en voor zeer bescheiden 

bedragen te koop aangeboden, zodat ook 

de minder draagkrachtige klanten kunnen 

slagen in de winkel. Net als vroeger kunnen 

de klanten in bepaalde gevallen voorzien 

worden van gratis kleding. 

De winkel draait volledig op vrijwilligers. De 

opbrengst kan daardoor nagenoeg geheel 

verdeeld worden over een aantal regionale 

en internationale goede doelen: zoals 

bijvoorbeeld in Zambia en Suriname, maar 

ook lokaal, bijvoorbeeld Stem in de Stad. 

Graag willen wij u uitnodigen kleding die u 

niet meer draagt te brengen naar de winkel 

in de Zoetestraat: geopend op woensdag, 

donderdag en zaterdag van 11.00 tot 

15.00 uur. 

Mocht het niet mogelijk zijn de kleding te 

brengen, dan kunt u contact opnemen met 

Ineke Hetem, telnr. 06-42301772, zodat 

met u een afspraak wordt gemaakt voor het 

ophalen van de kleding en schoenen.

Kom eens kijken in de winkel of kijk op  

www.vincentiusvereniginghaarlem.nl .
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E.E. KROES
*12 maart 1940  

† 21 oktober 2022

G.L. (BEPI) DEL TIN
*28 oktober 1939  

† 27 oktober 2022

B.A. (DINY) RUTTE-STOKMAN
*24 oktober 1925 

† 9 november 2022

T. MURK-VAN DER GLAS
*3 oktober 1935 

† 12 november 2022

GEDOOPT 

Luca Jaxx Barvek Alders
18 september 2022

Ella Maria Laurentina van Bakel
20 november 2022

GEDOOPT EN GEVORMD

Elizabeth Horn
12 september 2022

NIEUWE LEDEN VOOR PCI-BESTUUR ANTONIUS-BAVO

Op zondag 6 november heeft onze voorzitter het verzoek gedaan u aan 

te melden voor deelname in ons Caritasbestuur. Wij willen hierbij deze 

oproep nog eens extra onder de aandacht brengen. 

U kunt zich aanmelden door simpelweg een kaartje in een envelop te 

stoppen met uw naam, telnr. en e-mailadres en deze in de brievenbus 

te doen van het Bisschopshuis, Leidsevaart 146, met op de envelop 

de vermelding CARITAS. Aanmelden kan ook via het secretariaat van 

ma t/m vr van 9.30 tot 12.30 uur, telnr. 023-5323077 of meld u aan via 

e-mail: info@rkbavo.nl met vermelding Caritasbestuur Antonius-Bavo.  

U wordt teruggebeld of gemaild voor nadere kennismaking.

AVOND VAN BARMHARTIGHEID 

Op woensdag 21 december, aanvang 19.00 uur is deze avond in 

de Bavokathedraal ter voorbereiding op het feest van Kerstmis. De 

avond begint met een Eucharistieviering, zoals gewoonlijk op de 

woensdagavonden. Aansluitend is er van 19.45 tot 22.00 uur aanbidding 

met muzikale begeleiding. U kunt tijd nemen voor persoonlijk gebed. 

Maar u kunt ook naar voren komen om bij het altaar een kaarsje aan te 

steken, een intentie op te schrijven of een kaartje te nemen met een 

inspirerende Bijbeltekst. Ook is er ruime gelegenheid om vergeving te 

ontvangen in het sacrament van de Biecht, daarvoor zullen meerdere 

priesters aanwezig zijn. U bent vrij om te komen en gaan wanneer u wilt. 

Van harte welkom om u op deze manier voor te bereiden op het feest 

van de geboorte van onze Heer.

KERSTCONCERT 

Zaterdag 17 december, aanvang 17.30 uur Kathedrale Koor St. Bavo met 

muziek van o.a. Mendelssohn, Mozart, Britten en Hammerschmidt. 

Kaarten zijn online verkrijgbaar. 

NACHTMISSEN:

Zaterdag 24 december 20.00 uur met Kathedrale Koor; om 22.30 uur 

met Senioren- en Mannenkoor.

Voor de nachtmissen zijn toegangsbewijzen nodig. Deze zijn te 

verkrijgen na de vieringen op zondag 11 en 18 december, kosten € 2,-.

Voor informatie over de gehouden collecte voor de Werelddag voor 
de Armen, bestemd voor een Kerstgift voor de Voedselbank, zie de 
algemene Caritaspagina’s.



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Groenmarkt Haarlem
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Toekomstplannen
De Groenmarktkerk blijft een godshuis 
Zoals inmiddels bekend zal onze kerk hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2023 eigendom worden 
van de christelijke gemeenschap Re:connect. Het doet onze gemeenschap veel verdriet, dat wij het 
ons zo dierbare kerkgebouw moeten loslaten. Een gebouw dat bijzonder is door haar beeldrijke 
architectuur en door haar bijdrage aan het christelijk leven in Haarlem. De onverwachte vondsten 
die wij deden bij het opruimen van de kerk zijn hier voorbeelden van. Haar levendige geschiedenis 
is op kleurrijke wijze beschreven in de kroniek van Wim Helversteijn bij het 150-jarig bestaan van 
de kerk in 1994. 

Met de verkoop blijft het gebouw in ieder 

geval een godshuis. Een commerciële 

bestemming wordt (gelukkig) bemoeilijkt 

door de status van rijksmonument met 

de daaraan verbonden beperkingen. 

Daarnaast geldt dat de gemeente een open 

maatschappelijke bestemming aan het 

gebouw heeft gekoppeld en dat het bisdom 

waakt over een waardige invulling van het 

gebouw, ook na verkoop. 

De Franciscaanse geest blijft waaien 
Al vanaf de 15e eeuw zijn de Paters 

Franciscanen actief in Haarlem, eerst op 

het Heiligland, daarna in de schuilkelder in 

het toenmalige Damsteegje en daarna werd 

onze kerk gebouwd en opgedragen aan hun 

voorman: Antonius van Padua. Ook toen er 

geen paters meer in de pastorie woonden 

en de kerk in 1984 werd overgedragen aan 

het bisdom bleef de sociale instelling van de 

paters de inspiratiebron voor de parochie aan 

de Nieuwe Groenmarkt. ‘Maak waar wat je 

gelooft, breng je geloof in de praktijk. Willen 

anderen kunnen zien wat geloven betekent 

dan moeten ze dat ook aan jou kunnen 

zien.’ (Woorden van pastor Nol Hetem in het 

voorwoord van het boek van Helversteijn.) 

De geest van Franciscus, gekenmerkt door 

soberheid, eenvoud en aandacht voor de 

kleine mens, leeft voort. Zij wordt actief 

uitgedragen door vele vrijwilligers, ook in 

samenwerking met Stem in de Stad of de 

Antonius Gemeenschap. Deze gemeenschap, 

die in 2023 haar tienjarig jubileum viert, is 

ontstaan uit de Groenmarktparochie en laat 

zien hoe je het christelijk geloof in de praktijk 

kunt brengen in de aandacht voor kwetsbare 

mensen. De Antonius Gemeenschap gaat met 

haar werk door.

Bijeenkomsten na 1 januari in de parochiezaal
Een aantal ‘Groenmarkters’ wil doorgaan als 

gemeenschap, om samen te bidden, te vieren 

en elkaar te blijven ontmoeten. We hebben 

ons gebogen over de vraag waar wij, als 

katholieke gemeenschap met een voorkeur 

voor een minder traditionele liturgie, onze 

vieringen kunnen voortzetten, en hebben 

locaties bezocht in de directe omgeving. 

We willen proberen rekening te houden met 

de beperkte mobiliteit van onze oudere 

kerkgangers. Ons is gastvrijheid aangeboden 

door Stem in de stad, het wijkcentrum 

Binnensteeds en enkele andere kerken in 

de binnenstad. Het parochiebestuur heeft 
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laten weten dat we welkom zijn in de kathedraal en in 

de Josephkerk. Er bestaat ook een kans dat de nieuwe 

eigenaar van de Groenmarktkerk ruimte biedt voor 

bijeenkomsten. 

De pastorie gaat ook verkocht worden, maar in de 

eerste maanden van 2023 hebben we haar nog tot onze 

beschikking. Daar zijn we heel blij mee. Daarom hebben 

we in een parochiebijeenkomst gezamenlijk besloten 

dat we vanaf 1 januari voorlopig een zondagse viering 

in de parochiezaal houden, op het bekende tijdstip 

van 10.30 uur. Met ingang van januari wordt het aantal 

vieringen teruggebracht naar 2 of 3 keer in de maand 

en op de resterende zondagen kunnen wij ‘op bezoek 

gaan’ bij andere locaties. Voor wie dat wil kunnen we 

dat gezamenlijk doen. Dan leren we andere kerkplekken 

kennen. Het rooster van onze vieringen en de locaties 

waar we met elkaar op bezoek gaan zal op de website 

staan: www.groenmarktkerk.nl . 

Vieringen op weekdagen
Broeder Savio wil doorgaan met woord- en 

communievieringen op dinsdag en vrijdag. Deze vieringen 

zullen voorlopig voortgezet worden in de parochiezaal. De 

maandelijkse viering van de Antonius Gemeenschap, zoals 

Vredesgebed (al 40 jaar op de 1e maandag van de maand) 

en het Apéritief voor de ziel, (3e zaterdag van de maand)  

worden met ingang van januari in andere kerken in Haarlem 

gehouden. Dit zal de huidige samenwerking met mensen 

van andere gezindten in de stad nog meer versterken. Later 

in het jaar zullen deze vieringen wellicht weer op een vaste 

plek in de stad landen. Meer informatie hierover vindt u op 

de site: www.antonius-gemeenschap.nl .

Onverwachte vondsten  

Als Erfgoedspecialist van Museum Catharijneconvent in Utrecht voer ik voor het 
bisdom Haarlem-Amsterdam inventarisaties van de kerken uit. Iedere keer is er 
wel iets speciaals te vertellen over deze godshuizen. In 2019 was ik te gast in de 
Groenmarktkerk voor een inventarisatie van het religieus erfgoed. Talloze objecten 
zijn toen door mijn handen gegaan, maar de vaandels van de kerk konden we tot 
mijn spijt niet lokaliseren. Enkele weken geleden gaf het gebouw haar geheimen 
prijs. Pastoor Bart Putter en oud vice-voorzitter Pieter Klein Beernink deden voor 
de aanstaande sluiting een ronde door de kerk en deden een tweetal interessante 
ontdekkingen.

De eerste vondst
De eerste vondst heeft betrekking 

op de Haarlemse Broederschap 

Kevelaer. Uit archiefstukken blijkt 

dat Haarlemse gelovigen zich vanaf 

1838 aangesloten hadden bij de 

Woerdense processievereniging die 

bestond uit gelovigen uit Maaswaal, 

Maurik, Oudewater, Tiel en Woerden. 

Bij het 25-jarig jubileum scheidden 

de Haarlemmers zich af en vormden 

de Haerlemse Broederschap ter 

Bevordering van de Processie naar 

Kevelaer. In 1864 gingen ze voor het 

eerst zelfstandig op bedevaart.

De topstukken die tot 2010 ieder 

jaar tijdens de bedevaart werden 

meegedragen zijn gemaakt door 

zilversmid Hubert Esser. Het 

betreft het zilveren Lam Gods met 

kruisvaan liggend op het boek met 

de zeven zegels en zeven zilveren 

processiestafbekroningen. Op 

elke staf is een heilige afgebeeld 

die een van de zeven Haarlemse 

kerken representeert, namelijk H. 

Nicolaas, H. Dominicus, H. Jozef, 

Maria Onbevlekt Ontvangen, H. 

Franciscus, H. Antonius van Padua en 

H. Willibrordus. (zie foto 1)

Er werden (en worden) ook andere 

objecten meegedragen tijdens 

de processie. Een aantal daarvan 

Foto 1: Lam Gods met kruisvaan op boek,  
foto: MCC, Ruben de Heer

Foto 2: Maria van Kevelaer
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werd in een kast teruggevonden. 

Zo kwamen twee grote verzilverde 

lantaarns en een afbeelding van 

Maria Kevelaer, geschilderd op een 

stuk triplex, te voorschijn. Een leuk 

detail is dat de scepter die Maria in 

haar rechterhand heeft inklapbaar 

is. Zo past het geheel mooi in het 

driehoekig houten foedraal. (zie 

foto 2)

Daarnaast kwam een vijftal vaandels 

tevoorschijn. Een vaandel met een 

pelikaan die haar jongen voedt, 

een vaandel met de letters IHS, het 

Lam Gods met kruisvaan liggend 

op het boek met de zeven zegels 

en een vaandel met vervlochten 

letters die waarschijnlijk het woord 

Maria vormen. Op de achterzijde 

van drie deze vier vaandels staan de 

geborduurde letters ‘Haarlemsche 

Processie Kevelaer 1931’, waardoor 

we zeker weten dat ze meegedragen 

zijn.

Als laatste troffen we een mooi 

vaandel aan waarop in het 

midden een schild met rechts 

Maria Immaculata in een blauw 

vlak en links bovenaan een kroon 

in een rood vlak waaronder een 

ster, omgeven door stralen. Aan 

de bovenzijde staat in Latijn de 

tekst ‘Moed heeft het geweld 

overwonnen’ (de wapenspreuk van 

Haarlem) en helemaal onderaan ‘ze 

zal je de kop vermorzelen’ (de vloek 

over de slang naar aanleiding van de 

zondeval in het Paradijs). (zie foto 3)

De tweede vondst
In een prachtige grote kast in de 

bloemenruimte, links naast het 

priesterkoor, hing nog een aantal 

vaandels die specifiek aan de Antonius 

van Paduakerk verbonden zijn. 

Als eerste een vaandel van het St 

Antonius Patronaat (zie foto 4). Het 

vaandel is rijk versierd en de makers 

hadden duidelijk oog voor detail 

getuige het losse koord om het 

middel van de heilige. 

(zie foto 5) 

 

Een vaandel van de H. Antonius van 

Padua met onderaan het wapen 

van de Franciscanen dat ook op de 

voorgevel van de kerk prijkt.

(zie foto's 6 en 7)

Foto 4: Vaandel St Antonius Patronaat Foto 6:  Vaandel Antonius van Padua

Foto 5: koord van pij van Antonius van Padua Foto 7: Wapen FranciscanenFoto 3: Vaandel Maria Immaculata



CONCERT

In december kunt u (voorlopig) voor het laatst genieten van 

de mooie akoestiek in onze kerk:

Zondag 18 december 15.30 uur: Misa Criolla O Holy One: een 

divers programma eindigend in de finale van de befaamde 

Argentijnse Creoolse mis, door Pamela Smits, Argentijnse 

musici en Huygens Vocaal Ensemble olv Hans Tijssen

Kijk voor meer informatie over het concert en de kaartverkoop 

op: www.groenmarktkerk.nl .
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 Een vaandel met alle Martelaren van 

Gorcum en in het midden Franciscus 

van Assisi met touw om zijn nek die 

een trap bestijgt. Ook een vaandel 

van Franciscus die de stigmata van 

Christus ontvangt; aan de onderzijde 

van dit vaandel is ook het wapen van 

de Franciscanen te zien.

Een bijzonder vaandel is dat van de 

RK Melkhandelaren Vereeniging St. 

Joseph, met onderaan het vaandel 

het wapen van Haarlem. (Er zijn heel 

veel melkhandelaren onder onze 

parochianen geweest.) (zie foto 8) 

Tot slot een rijk versierd 

vaandel van de Haarlemse 

Broederschap Kevelaer. Bovenaan 

staat de tekst ‘Haarlem Processie 

Kevelaer’ en de madonna met Kind is 

in het midden afgebeeld, gedragen 

door twee knielende engelen. 

Boven haar hoofd staat ‘Toon dat 

u moeder bent’ in het Latijn. Langs 

de twee zijden staan in totaal 

zes benamingen van Maria, zoals 

‘Davidstoren’ en ‘Morgenster’, ook in 

het Latijn. Onder haar voeten staan 

drie bloeiende witte leliën, als teken 

van haar reinheid. (zie foto 9) 

Foto 8: 
Vaandel RK 
Melkhandelaren 
Vereeniging St. Joseph

Ondanks het moeilijke proces van 

afsluiten en afstoten van deze 

kerk is het bijzonder dat toch nog 

een aantal hoogtepunten uit de 

geschiedenis van de kerk zichtbaar is 

geworden!

Ingrid Henkemans, 

Erfgoedspecialist, Museum 

Catharijneconvent

Foto’s Museum 

Catharijneconvent

Foto 9:  
Vaandel Haarlem 

Processie Kevelaer
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parochieblad van de gezamenlijke parochies in Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort en de 
Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt

Kopij voor het volgende nummer kunt u bij de contactpersonen inleveren tot uiterlijk 24 februari 2023.
voor Bloemendaal bij: mw. F.v.d. Berg, tel: 023-5762623, e-mail: fcmjkolster@gmail.com
voor Overveen bij: dhr. J.Struycken, e-mail: joris.struycken@quicknet.nl
voor Aerdenhout bij: mw. A. Klunder tel: 023-5245018, e-mail: d.klunder@hetnet.nl
voor Zandvoort bij: mw. S. Kluyskens, tel: 023-5731225, e-mail: sandrakluyskens@hotmail.com
voor Joseph bij: dhr. P. Verhoef, tel: 023-5321112, e-mail: bulletin@josephkerk-haarlem.nl
voor Schalkwijk bij: mw. R. Jongejan, tel: 023-5330528, e-mail: redactiekwadrant@gmail.com
voor Bavo bij: mw. B. Massaro, tel: 06-14536685, e-mail: bibianamassaro@gmail.com
voor Groenmarkt bij: mw. A. McDonnell, tel: 023-5311655, e-mail: alison.and.leonard@wxs.nl

Pastoraal Team
pastoor dr. B.J. Putter 06-12833348 bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Voor pastoraal gesprek: 
kapelaan B.C. Beemster 06-81105100 kapelaanbeemster@outlook.com
kapelaan A.T. Warnaar  06-13997625  warnaar@dds.nl
diaken G.J. van der Wal 06-43223690 gertjanvanderwal@live.nl
kanunnik dr. A.J.M. Hendriks  06-22962379 pastoorhendriks@telfort.nl (Josephparochie)
diaken Ph. Weijers (liturgische assistentie Bavo) p.s.weijers@hccnet.nl

medewerker geloofsopbouw: 
Rowy van Dijk   06-28971981   rvandijk@rkhaarlem.nl

Parochiebestuur
pastoor B.J. Putter, voorzitter
dhr. J.G. Vorstman, vice-voorzitter 
dhr. J.G.A. Struycken, secretaris
dhr. P.F.T. Vetter, penningmeester 
mevr. C.M.M. van der Grinten 
dhr. J. van Heusden 
dhr. R.W.K. Steeg
mevr. M. Damsma

 
De rk begraafplaatsen in de regio zijn:
Adelbert, Dennenweg, Bloemendaal
St. Bavo Berkenrode, Herenweg, Heemstede
St. Barbara, Soendaplein, Haarlem
St. Jozef, Vergierdeweg, Haarlem
St. Bavo, Rijksstraatweg, Haarlem
RK Kerkhof Overveen, Korte Zijlweg, Overveen 
St. Agatha, C. Slegersstraat, Zandvoort, rk-deel Tollensstraat, Zandvoort

Caritas
Steunaanvragen:
Caritas Bloemendaal Overveen is bereikbaar via bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl
Caritas Aerdenhout Zandvoort is bereikbaar via aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl
IPCI BOAZ NL39 ABNA 0543772934 t.n.v. IPCI Caritas BOAZ
PCI Caritas BOAZ inz. Diaconie Agathaparochie Zandvoort: NL16ABNA 0115307664
IPCI Haarlem Stad NL07 RABO 0127458026 t.n.v. Caritas Haarlem Stad
Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk NL22 ABNA 0412522152 
IPCI H.H. Antonius Bavo Haarlem NL32 RABO 0120897563

Secretariaat BOAZ-parochies 
Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen,  
tel: 023-5277462
mw. P. van der Voorn, coördinator,  
e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com .
Voor informatie en afspraken over dopen, eerste communie, 
vormsel, huwelijk, biecht, ziekenzalving, overlijden, 
ledenadministratie, adreswijzigingen, etc. 
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

JAARGANG 5 nr. 1

Voor alle actuele 
activiteiten 

en vieringen: 
www.rkhaarlem.nl
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PAROCHIEGEMEENSCHAP  
BLOEMENDAAL

Kerk H. Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG, 
Bloemendaal, tel: 023-5256801
Open: dinsdag 10.00-12.00 uur

e-mail: rk.bloemendaal@tiscali.nl

Locatie-coördinatoren
mw. M.A.E.G Hin, tel: 023-5264608

e-mail: marjahin@kpnmail.nl
mw. B.F.A. van Holk, tel: 023-5373904

e-mail: trixvanholk@quicknet.nl

Contact voor uitvaarten
mw. M. Hin, tel: 06-33592492 b.g.g. 06-51365156 

R.K. begraafplaats Adelbert, Dennenweg 17a, 
Bloemendaal, tel: 06-22522860

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL14 INGB 0000551213  

t.n.v. R.K. Parochie Gemeenschap Bloemendaal
Overige betalingen:

NL70 ABNA 0626811554
t.n.v. RK Parochie  

Gemeenschap Bloemendaal

PAROCHIE  
HH. ANTONIUS&PAULUS AERDENHOUT

Sparrenlaan 9, 2111 AE Aerdenhout, tel: 023-5241874
e-mail: kerkelijk.bureau@online.nl

Locatie-coördinator
mw. A.C.M. Klunder, tel: 023-5245018

Contact voor uitvaarten
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL34 ABNA 0563327642 t.n.v. 

Antonius&Paulusparochie, Aerdenhout

Verhuur Spar:
dhr. W.Th.F. v.d. Berg, tel: 023-5246612

Voor vragen over financiën:
dhr. W.Th.F. v.d. Berg, tel: 023-5246612

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW  
ONBEVLEKT ONTVANGEN OVERVEEN 

Korte Zijlweg 7, 2051 BD, Overveen, tel: 023-5277462
Open: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: parochie.olvoo@planet.nl

Locatie-coördinator
dhr. P.C.J. Speet, tel: 06-13354450 (tijdens kantooruren)

Contact voor uitvaarten
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033/ 023-5277462
R.K. kerkhof Overveen, mw. P.P.M. van der Voorn, 
tel: 023-5277462

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL59 INGB 0002252656  
t.n.v. Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen

Overige betalingen:
NL83 INGB 0000079036  
t.n.v. Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen

PAROCHIE  
ST. AGATHA ZANDVOORT

Grote Krocht 45, 2042 LV Zandvoort, tel: 023-5718868
e-mail: kerkelijk.bureau@online.nl

Locatie-coördinator
mw. S.M.H. Kluyskens, tel: 023-5731225

Autorijdienst op zondag 
mw. H.C.J. Schoo, tel: 023-5713430

Contact uitvaarten / begraafplaats St. Agatha
mw. H.P. Bluijs, tel: 023-5736321 en 06-16524243 

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL36 ABNA 0565848054 t.n.v. St. Agathaparochie, 
Zandvoort

Overige betalingen
NL80 ABNA 0565848038 t.n.v. St. Agathaparochie, 
Zandvoort

Voor vragen over financiën: 

dhr. C. Vreeburg, tel: 06-18751857
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PAROCHIE 
ST. JOSEPHHAARLEM

Jansstraat 41, 2011 RT Haarlem

Parochiesecretariaat: 
tel: 023-5321112, ma 10.00-16.00 uur

e-mail: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl 

Locatiecoördinator: 
mw. C. van der Grinten  

(voor vrijwilligers en parochie-activiteiten)  
e-mail: cvdgrintenvlugt@gmail.com, tel: 023-5343773

Kerkbijdrage/Kerkbalans 
NL15 INGB 0000114501  

t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

Overige betalingen 
NL80 ABNA 0560068778  

t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO 
BAVO HAARLEM 

St. Bavokathedraal,  
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5323077 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

voor algemene info, planning, vragen, 
ledenadministratie  

e-mail: info@rkbavo.nl

Contactpersoon uitvaarten:
mw. M.E. Yavar Waugh, tel: 06-28982539 

NL58 INGB 0000092387 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo
NL44 INGB 0654494312 t.n.v. parochiebestuur St. Bavo

PAROCHIE 
SCHALKWIJK HAARLEM 

Moeder van de Verlosserkerk,  
Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5330528, e-mail: rk.schalkwijk@antenna.nl
voor wijzigingen en autorijdienst

Parochiecentrum en kapel geopend 
ma, di, do en vr van 9.30 uur tot 12.00 uur
tel: 023-533 0528

Voor Caritas: diaconieschalkwijk@gmail.com
tel: 023-5330528

Parochierekening en Kwadrant
NL55 INGB 0003862734  
t.n.v. r.k. par. gemeenschap Schalkwijk

Financieringsfonds
NL85 INGB 0002077200 of NL89 ABNA 0561693463 
t.n.v. financieringsfonds

PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO 
GROENMARKT HAARLEM

St. Antonius van Padua,  
Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5311655 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur
e-mail: groenmarktkerk@gmail.com 

NL68 INGB 0001961397 t.n.v. parochiebestuur  
St. Antonius van Padua Haarlem
NL93 ABNA 0230851126 t.n.v. parochiebestuur  
St. Antonius van Padua Haarlem

 



Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en  
Gods Zegen over het nieuwe jaar!

•
Alle vrijwilligers danken wi j hartelijk  

voor hun inzet in 2022!


